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  ).1 (2014يتعلق بقانون المالية لسنة  2013 ديسمبر 30 مؤرخ في 2013 لسنة 54 عدد قانون
  باسم الشعب،

  .وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي
  :اآلتي نصه  يصدر رئيس الجمهورية القانون

  
  أحكام الميزانية

  
  : الفصل األول

ــسبة إلــى ســنة     ــة مــن األداءات والــضرائب          ويبقــى مر2014يــرخص بالن ــة المقــابيض المتأتي ــة الدول خــصا فــي أن يــستخلص لفائــدة ميزاني
  : دينار مبوبـة كما يلي28.025.000.000والمعاليم واألتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 

  

  دينار 000 200 020 19   موارد العنوان األول-

  ينارد 000 000 052 8   موارد العنوان الثاني-

  دينار 952.800.000   موارد الحسابات الخاصة في الخزينة-

  
  .الملحق بهذا القانون" أ "     وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول 

  
   :2الفصل 

" ب "  دينار وفقا للجدول 952.800.000   بـ 2014يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 
  .بهذا القانونالملحق 

 
   :3الفصل 

 دينـار مبوبـة حـسب األجـزاء     28.025.000.000 بمـا قـدره   2014يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانيـة الدولـة بالنـسبة إلـى سنـــة          
  :واألقسام كما يلي

  
  نفقات التصرف: الجزء األول

  
  دينار 000 866 554 10  التأجير العمومي  :  القسم األول

  دينار 000 830 050 1   وسائل المصالح  :  القسم الثاني

  دينار 000 818 660 5  التدخل العمومي  :  القسم الثالث
  دينار 000 186 296  نفقات التصرف الطارئة  :  القسم الرابع

  دينار 000 700 562 17  :جملة الجزء األول    
  

ـــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ   ـــــ

   :األعمال التحضيرية) 1(

  .2013 ديسمبر 30دة بتاريخ ـه المنعقــه بجلستـ وموافقتالوطني التأسيسيمجلس المداولة 
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  فوائد الدين العمومي:  الجزء الثاني

  دينار  000 000 475 1  فوائد الدين العمومي        :  القسم الخامس

  دينار  000 000 475 1  : جملة الجزء الثاني        

  

  نفقات التنمية:  الجزء الثالث

  دينار  000 145 021 2  االستثمارات المباشرة  :  قسم السادسال

  دينار  000 678 870 1  التمويل العمومي  :  القسم السابع

  دينار  000 242 416  نفقات التنمية الطارئة  :  القسم الثامن

  نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية   :  القسم التاسع

  دينار  000 435 526  الموظفة

  دينار  000 500 834 4  : جزء الثالثجملة ال    

  

  تسديد أصل الدين العمومي:  الجزء الرابع

  دينار  000 000 200 3  تسديد أصل الدين العمومي  :  القسم العاشر

  دينار  000 000 200 3  :جملة الجزء الرابع    

  

  نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة:  الجزء الخامس

  دينار  000 800 952    سابات الخاصة في الخزينةالح نفقات     :  القسم الحادي عشر

  دينار  000 800 952  : جملة الجزء الخامس    

  
  .الملحق بهذا القانون" ت " وتوزع هذه اإلعتمادات وفقا للجدول 

  
   :4الفصل 

  .دينار   000 795 441 4 بــ 2014   يحدد  المبلغ  الجملي  إلعتمادات  برامج  الدولة  بالنسبــة  إلى  سنــــة   
  .الملحق بهذا القانون" ث " وتوزع هذه اإلعتمادات حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول 

  
   :5الفصل 

دينـار   000 665 199 6   بما قدره2014بالنسبة إلى سنة " نفقات التنمية لميزانية الدولة: "يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث
  : موزعة حسب األقسام كما يلي
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 نفقات التنمية:  الجزء الثالث

  دينار  000 901 473 2  االستثمارات المباشرة  :  القسم السادس

  دينار  000 460 079 2  التمويل العمومي  :  القسم السابع

  دينار  000 284 500  نفقات التنمية الطارئة  :  القسم الثامن

  دينار  000 020 146 1  فةالموظ نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية  :  القسم التاسع

  دينار  000 665 199 6  : جملة الجزء الثالث    

  

  .الملحق بهذا القانون" ج " وتوزع هذه اإلعتمادات وفقا للجدول 

  

   :6الفصل 

  .2014 دينار بالنسبة إلى سنـة 000 000 538 4يضبط مبلغ موارد قروض الدولة الصافية من إرجاع أصل الدين العمومي بـــ 

  

   :7 الفصل

 دينـار  000 335 923 بمـا قـدره    2014تضبط موارد ونفقـات المؤسـسات العموميـة الملحقـة ترتيبيـا بميزانيـة الدولـة بالنـسبة إلـى سـنة           
  .الملحق بهذا القانون" ح " وفقا للجدول 

  

   :8الفصل 

 مـن مجلـة  62 الفصــل  بمقتضـــى    العموميـة يضبط المبلغ األقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات
  .2014ينار بالنسبة إلى سنـة  د 000 000 100 بــ المحاسبـة العموميـة

  

   :9الفصل 

ية وفقـا للتـشريع الجـاري بـه     يضبط المبلغ األقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح ضـمان الدولـة إلبـرام قـروض أو إصـدار صـكوك إسـالم        
  .2014ر بالنسبة إلى سنـة  دينا000 000 000 3 بـ العمل

  

   :10الفصل 

 دينــار 000 000 825يـضبط المبلـغ األقــصى المـرخص فيـه لــوزير الماليـة إلصـدار صــكوك إسـالمية وفقـا للتــشريع الجـاري بــه العمـل بــ             
  .2014بالنسبة إلى سنـة 

  

 تبويب اإلعتمادات  

   :11الفصل 

 أكتوبر 30دفع بين األبواب على أساس الهيكلة الجاري بها العمل بتاريخ توزع إعتمادات البرامج وإعتمادات التعهد و إعتمادات ال
2013. 
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  رشيد مقاييس توزيعت

  المال المشترك للجماعات المحلية

  : 12الفصل 

 من القانون عدد 3من الفصل   الواردتان على التوالي بالمطة الثالثة وبالمطة الرابعة من الفقرة الثالثة %4 و%41تعوض نسبتا ) 1
 على التوالي بالنصوص الالحقةكما تم تنقيحه   والمتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية1975 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 36

  .%8 و%37بنسبتي 

 والمتعلق بالمال المشترك 1975 ماي 14 المؤرخ في 1975 لسنة 36 من القانون عدد 3من الفصل تنّقح أحكام الفقرة الرابعة ) 2
  : كما يلي بالنصوص الالحقةكما تم تنقيحه   المحليةللجماعات

  : من محصول المال المشترك على النحو التالي% 18يوزع المدخر البالغ 

  ، لبلدية تونس% 24لحد  -

 ، للمجلس الجهوي بتونس% 3لحد  -

 ،  للبلديات مراكز الواليات% 30لحد  -

 ،  لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية% 27لحد  -

 .  لمتطلبات سلطة اإلشراف المركزية في مجال تلبية الحاجيات الخصوصية والطارئة للجماعات المحلية% 16لحد  -

  . بمقتضى أمرويمكن تخصيص جزء من المدخر وإضافته إلى المناب الراجع للبلديات المنصوص عليه بالفقرة األولى من هذا الفصل

  

   صندوق تنمية المواصالتتوضيح مجال تدخالت

  جيا المعلومات واالتصالوتكنولو

  : 13الفصل 

 المتعلق بقانون 1998 ديسمبر 28 المؤرخ في 1998 لسنة 111 من القانون عدد 19تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل  )1
لية  المتعلق بقانون الما2012 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27 من القانون عدد 73 كما تم تنقيحه بالفصل 1999المالية لسنة 

 .2013لسنة 
 المتعلق 1998 ديسمبر 28 المؤرخ في 1998 لسنة 111 من القانون عدد 19تنقح أحكام الفقرتان الرابعة والسادسة من الفصل  )2

 المتعلق بقانون 2012 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27 من القانون عدد 73 كما تم تنقيحه بالفصل 1999بقانون المالية لسنة 
  : على التوالي كما يلي 2013المالية لسنة 

  . من موارد الصندوق %50لهياكل العمومية أكثر من التصرف لعلى أن ال تمثل نفقات 
  .تتم برمجة مشاريع وبرامج تنمية القطاع والمصادقة عليها بإقتراح من لجنة تضبط تركيبتها بمقتضى أمر

  توظيف الموارد المتأتية

 "كوفلترإي ويكوزيتإ"من االنخراط في منظومتي 

  صندوق مقاومة التلوثلفائدة 

  : 14الفصل 

تتولى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات مع نهاية كل سداسية تحويل الموارد المتأتية من مساهمات المنخرطين بمنظومتي التصرف 
 لسنة 693 ضمن أحكام األمر عدد المنصوص عليها" إيكوفلتر"والمصافي الزيتية المستعملة " يكوزيتإ"في زيوت التشحيم المستعملة 

 والمتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية المستعملة والتصرف فيها 2002 أفريل 01 المؤرخ في 2002
مة صندوق مقاو" إلى الحساب الخاص في الخزينة 2008 جويلية 7 المؤرخ في 2008 لسنة 2565كما تم تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

  ."التلوث
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  خصم من موارد

  "حساب المصاريف الخصوصية لإلدارة العامة للديوانة"

  : 15الفصل 

  .لفائدة موارد ميزانية الدولة" حساب المصاريف الخصوصية لإلدارة العامة للديوانة "  دينار من فواضل 000 000 100يخصم مبلغ 

  األتاوة للخدمات الديوانيةتحويل كامل مردود 

  ية الدولة وتحيين مقدارها بالنسبة إلىإلى ميزان

  التصاريح الديوانية لعمليات العبور البري للبضائع

 : 16الفصل 

 1987 ديسمبر 31 المؤرخ في 1987 لسنة 83 من القانون عدد 51الواردة بالمطة الثانية من الفصل " لكافة"تعوض عبارة  )1
 2012 لسنة 27عدد   من القانون57ه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة بالفصل  كما تم تنقيح1988والمتعّلق بقانون المالية لسنة 

 ".إلى بقية" بعبارة 2013 والمتعّلق بقانون المالية لسنة 2012 ديسمبر 29المؤرخ في 
  والمتعّلق بقانون1987 ديسمبر 31 المؤرخ في 1987 لسنة 83 من القانون عدد 51الفصل تضاف بعد المطة األولى من  )2

 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27عدد  قانونال من 57الفصل ب تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة وخاصة تم كما 1988المالية لسنة 
  : مّطة جديدة في ما يلي نصها 2013 والمتعّلق بقانون المالية لسنة 2012ديسمبر 

 . للبضائعت العبور البري من التصاريح الديوانية المتعلقة بعملياتصريحمائة دينار عن كل  -
 والمتعلق بقانون 1987 ديسمبر 31 المؤرخ في 1987 لسنة 83 جديد من القانون عدد 51أحكام الفقرة الثانية من الفصل تلغى  )3

  . كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة1988المالية لسنة 
 المتعلق بقانون 1993 ديسمبر 27 المؤرخ في 1993  لسنة125 من القانون عدد 75تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل  )4

  .1994المالية لسنة 

  إجراءات لتدعيم األسس المالية للبنوك العمومية

   :17الفصل 

يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة في االكتتاب في الزيادة في رأس مال البنوك العمومية، حسب الحاجة، وذلك في حدود 
  .) دينار500.000.000(خمسمائة مليون دينار 

  .ويتم توزيع هذا المبلغ بين البنوك المعنية بمقتضى قانون

  التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات

  الموزعة للضريبةاألرباح وإخضاع 

    :18الفصل 

والضريبة على أينما وردت بمجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين  %30تخّفض نسبة الضريبة على الشركات المحددة بــ ) 1
  .%25 إلى الشركات

 من مجلة الضريبة على دخل 45من الفصل  IIIو II تينالقيمة الزائدة المشار إليها بالفقرعلى تطبق أحكام هذه الفقرة على األرباح و
  .2014المحققة ابتداء من غرة جانفي األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 52الفصل أينما وردت ب %30لمحددة بـ تخفض نسبة الخصم من المورد ا) 2
  . %25والضريبة على الشركات إلى 

 .2014المنجزة ابتداء من غرة جانفي  الواردة بهذه الفقرة على المبالغ المدفوعة مقابل عمليات التفويت %25تطبق نسبة 

 كما تم 1999  أوت 17 المؤرخ في 1999 لسنة 93لمحروقات الصادرة بالقانون عدد المنصوص عليها بمجلة ا" عبارة تعوض) 3
المّطة السابعة من  الواردة ب"2004 جويلية 27 المؤرخ في 2004 لسنة 61تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة وخاصة منها القانون عدد 

  : بعبارةضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من مجلة ال49 من الفصل Iالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 

  .التي تسدي خدماتها إلى الشركات الناشطة في إطار التشريع المتعلق بالمحروقات
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   : 19الفصل 

 .الشركات من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 3تلغى أحكام المطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفصل  )1
 . من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات38 من الفصل 10تلغى أحكام النقطة  )2

  .2015على عمليات التوزيع التي تتم ابتداء من غرة جانفي ه  من2 و1تطبق أحكام الفقرتين  من هذا الفصل، 7مع مراعاة أحكام الفقرة ) 3

" ج مكرر" من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فرعية 52 الفصل  منIيضاف إلى الفقرة ) 4
  : فيما يلي نصها

 من هذه 29 مكرر من الفصل II  والفقرة IIمن الفقرة  أ الفقرة الفرعية بعنوان المداخيل الموزعة حسب مدلول أحكام %5. ج مكرر
  . المجلة

 من II من الفقرة 1الواردة بالفقرة الفرعية األولى من الفقرة "  من هذا الفصلIفقرة الفرعية هــ من الفقرة وبال" تعوض عبارة ) 5
 :  من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية52الفصل 

   من هذا الفصلIوبالفقرتين الفرعيتين هــ و ج مكرر من الفقرة 

  : من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي 52 من الفصل II من الفقرة 1ضاف إلى الفقرة ي) 6

كما يكون الخصم من المورد المنجز بعنوان المداخيل الموزعة طبقا ألحكام هذا الفصل قابال للطرح من الضريبة على الدخل السنوية 
 . دينار سنويا10.000 داخيلهم الموزعة ذلك بالنسبة إلى األشخاص الطبيعيين الذين ال تتعدى مالمستوجبة أو لإلرجاع و

 ديسمبر 31ال تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات توزيع األرباح من األموال الذاتية التي تتضمنها موازنة الشركة الموزعة في ) 7
  .2013ة اإليضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان سنة  شريطة تضمين األموال الذاتية المذكورة بقائم2013

  مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات الصغرى

   في القطاع الصناعيوالمتوسطة

   :20الفصل 

 المتعلق بقانون 2012 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27 من القانون عدد 17فصل الواردة بال"  سنوات3"تعوض عبارة  )1
 .  سنوات5 بعبارة 2013المالية لسنة 

 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27من القانون عدد  17فصل تطبق أحكام ال )2
والمتعاطية ألنشطة التحويل والتي ال يتجاوز رقم معامالتها  2014المحدثة خالل سنة  وحسب نفس الشروط على المؤسسات الجديدة

 .ألف دينار 600السنوي الخام 

  إجراءات لدفع التشغيل

  : 21الفصل 

 المتعلق بقانون المالية 2012 ماي 16 المؤرخ في 2012 لسنة 1 من القانون عدد 4الفصل  بأحكام 2014يتواصل العمل خالل سنة 
قانون المالية لسنة  المتعلق ب2012 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27 من القانون عدد 77الفصل  وبأحكام  2012التكميلي لسنة 

 .وحسب نفس الشروط 2013
  دعم المؤسسات المنتصبة بمناطق تشجيع

  التنمية الجهوية ذات األولوية

   :22الفصل 

   "2014  ديسمبر31"من مجلة تشجيع االستثمارات بتاريخ ) جديد (25الوارد بالفصل " 2011 ديسمبر 31"يعوض تاريخ 

  الجهويةالتنمية تشجيع تشجيع االستثمار بمناطق 

  : 23الفصل 

 ديــــــسمبر 27 المــــــؤرخ فــــــي 2007 لــــــسنة 69 مــــــن القــــــانون عــــــدد  45الــــــوارد بالفــــــصل " 2011 ديــــــسمبر 31"يعــــــوض تــــــاريخ 
  ".2014 ديسمبر 31" المتعلق بحفز المبادرة االقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة بتاريخ  2007
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  لى الحياةتشجيع االدخار طويل المدى في مادة التأمين ع

   :24الفصل 

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 39 من الفصل I من الفقرة 2 الفقرة تنقح أحكام الفقرتين الفرعيتين األولى والثانية من )1
  :  الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي

 دينار سنويا وذلك 10.000ألموال في حدود  التي يدفعها المكتتب في إطار عقود التأمين على الحياة وعقود تكوين ا األقساط-2
  :إذا توفرت في هذه العقود إحدى الضمانات التالية

  سنوات،10ضمان رأس مال أو إيراد للمؤمن له أو لقرينه أو ألصوله أو لفروعه لمدة فعلية ال تقل عن  -

 . سنوات10دنيا ال تقّل عن ضمان وحدات حساب لفائدة المؤمن له أو قرينه أو أصوله أو فروعه تصرف بعد مدة  -

 ضمان رأس مال أو إيراد عند الوفاة لفائدة القرين أو األصول أو الفروع، -

بمدة انخراط فعلي ال تقّل عقود تأمين جماعي إطار تطبق أحكام هذه الفقرة على أقساط التأمين على الحياة التي يدفعها المنخرط في 
  . تضبط  نسبتها بقرار من وزير الماليةلعقود عن مساهمة دنيا سنوات دون أن تقل مساهمته في هذه ا10عن 

 من مجلة 39 من الفصل I من الفقرة 2 الفقرة أينما وردت بالفقرة الفرعية الثالثة وبالفقرة الفرعية الرابعة من" المؤمن" تعوض لفظة )2
  :الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية

  للعقود الفردية أو المنخرط في العقود الجماعيةالمكتتب 

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 39 من الفصل I من الفقرة 2 الفقرة بالفقرة الفرعية الثالثة منالواردة " الفقرة"تعوض لفظة  )3
  ". المجلة"بلفظة الطبيعيين والضريبة على الشركات 

  : من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي12  من الفصل7 العددتلغى أحكام  )4

 من هذه 39الفصل  من Iالفقرة  من 2 المكتتب المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماعي المنصوص عليها بالفقرة مساهمات. 7
تنفيذا اللتزامات المكتتب المنصوص عليها بالتشريع  ود تكوين األموالوعق والمساهمات المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة المجلة

  .الجاري به العمل

دفع الضريبة التي لم تدفع بمقتضى أحكام هذه الفقرة تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العقد وينجر عن اشتراء 
 قام بتسوية وضعيته  المكتتب تسلمها مصالح المراقبة الجبائية المختصة تثبت أنشهادة ويتم االشتراء في هذه الحالة على أساس .العمل

وفي غياب ذلك تكون مؤسسة التأمين متضامنة مع المعني باألمر في دفع المبالغ . الجبائية بعنوان المساهمات التي انتفعت بالطرح
  .المستوجبة

  .سابي للعقد إلى مؤسسة تأمين أخرى في صورة إحالة المدخر الحتطبق أحكام هذه الفقرةوال 

  :كما يلي من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 38 من الفصل 14 تنقح أحكام العدد )5

  من2 مساهمات المؤجرين المدفوعة في إطار عقود التأمين الجماعي على الحياة وعقود تكوين األموال المنصوص عليها بالفقرة .14
   . من هذه المجلة39الفصل من  Iالفقرة 

  :كما يلي من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 38 من الفصل 16 تنّقح أحكام العدد )6

باستثناء  من هذه المجلة 39 من الفصل I من الفقرة 2المبالغ المدفوعة في إطار تنفيذ عقود التأمين المنصوص عليها بالفقرة . 16
تنفيذا اللتزامات المكتتب المنصوص عليها بالتشريع الجاري به  وعقود تكوين األموالالمبالغ المدفوعة في إطار عقود التأمين على الحياة 

  .العمل

  : من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي 45 من الفصل II يضاف إلى أحكام الفقرة )7

ال تستوجب الضريبة كذلك على أقساط إعادة التأمين المعاد إسنادها وعلى أقساط التأمين المدفوعة إلى معيدي التأمين شريطة و
  .المعاملة بالمثل

 من هذا الفصل على اإلنخراطات في العقود الجماعية المكتتبة قبل غرة 1ال تطبق مدة اإلنخراط الفعلي المنصوص عليها بالفقرة ) 8
 بالنسبة إلى المنخرطين الذين تقل مدة إنخراطهم في العقود المذكورة الممتدة من تاريخ اإلنخراط إلى تاريخ اإلحالة على 2014جانفي 

  .التقاعد عن عشر سنوات 
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  إرساء نظام جبائي خاص
  بالصكوك اإلسالمية وبالصندوق المشترك للصكوك

  :  25الفصل 
 سادسا هذا 12 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي  العدد 23واردة بالفصل يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة ال )1

 : نصه
 

  مبلغ المعلوم بالدينار  نوع العقود والنقل
 األمالك التي يبرمها الصندوق المشترك  عقود نقل-  سادسا12
  . في إطار عملية إصدار صكوكللصكوك
  

  
   عن كل صفحة20

  
 :  ثالثا هذا نصه27 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي  العدد 23لتسجيل القارة الواردة بالفصل يضاف إلى تعريفة معاليم ا) 2
  

  مبلغ المعلوم بالدينار  نوع العقود والنقل
 األمالك من قبل الصندوق المشترك للصكوكإيجار  - ثالثا27

  . في إطار عملية إصدار صكوك
  

  
   عن كل صفحة20

  :  26الفصل 

 كما 1981 المتعّلق بقانون المالية لسنة 1980 ديسمبر 31المؤرخ في 1980 لسنة 88 من القانون عدد 26ى أحكام الفصل تضاف إل
  :تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة بعد الفقرة الثالثة فقرة جديدة فيما يلي نصها

  .لية إصدار صكوك بمعلوم محدد بمائة دينار في إطار عماألمالك التي يبرمها الصندوق المشترك للصكوكوترسم عقود نقل 

  :  27الفصل 

 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 ديسمبر 17 المؤرخ في 2002 لسنة 101 من القانون عدد 61تضاف إلى أحكام الفصل 
حقة بعد الفقرة الثانية فقرة جديدة المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الال

  :فيما يلي نصها 

  . في إطار عملية إصدار صكوك لمعلوم محدد بمائة ديناراألمالك التي يبرمها الصندوق المشترك للصكوك عقود نقل وتخضع

   :  28الفصل 

  : هذا نصها 7ة  من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقط34يضاف إلى الفصل 

  .صافي ربح الصكوك وعوائدها ونتائج تصفية الصندوق المشترك للصكوك المنصوص عليه بالتشريع المتعلق به. 7

  :  29الفصل 

  : ثالثا هذا نصه 39الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة عدد " أ"يضاف إلى الجدول  

  .ستثناء العموالت طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك بار صكوك إطار عملية إصداالمبالغ المدفوعة في)  ثالثا 39

   :30الفصل 

 : من مجلة الجباية المحلية بعد المطة الخامسة مّطة جديدة فيما يلي نصها 3تضاف إلى أحكام الفصل  )1
ارية والتي تنتقل ملكيتها في العقارات المبنية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلد -

 .إطار عملية إصدار صكوك إسالمية
  : من مجلة الجباية المحلية بعد المطة العاشرة مّطة جديدة فيما يلي نصها 32تضاف إلى أحكام الفصل  )2
تي تنتقل ملكيتها في األراضي غير المبنية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وال -

  .إطار عملية إصدار صكوك إسالمية
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  إعفاء المؤسسات الناشطة في القطاع

  الثقافي من األداء على القيمة المضافة

   :31الفصل 

  .الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة" ب" من الجدول III مكرر من الفقرة 9 تحذف أحكام العدد

   :32الفصل 

   :هذا نصها  "ج"الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة فقرة " أ"الجدول  من 23تضاف إلى العدد 

إنتاج وتوزيع وعرض األعمال المسرحية والركحية والموسيقية واألدبية والتشكيلية بإستثناء العروض المقدمة بالفضاءات التي تتولى . ج
  .تقديم مأكوالت ومشروبات خالل العرض

  ى القيمة المضافةالتخفيض في نسبة األداء عل

  %6 إلى %18على الورق المعد لطباعة المجالت من الموظف 

   :33 الفصل

  :العبارة التالية الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة " ب"الجدول  من III من الفقرة 13العدد ضاف إلى ت

نية والذي يتم توريده أو إقتناؤه محليا من قبل  من تعريفة المعاليم الديوا48.10الورق المعد لطباعة المجالت، المدرج بالبند 
  .مؤسسات طباعة المجالت

  المعامالت التجاريةترشيد 

  التي تتم نقدا

   :34الفصل  
  :  فيما يلي نصه11 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 14يضاف إلى الفصل ) 1

   . نقداخالص مقابلها دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة والتي يتم 20.000 مبلغها األعباء التي يساوي أو يفوق. 11
  : فيما يلي نصه6 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عدد 15يضاف إلى الفصل ) 2

خالص والتي يتم تبار األداء على القيمة المضافة دون اع دينار 20.000األصول التي تساوي أو تفوق قيمة اقتنائها . 6
   . نقدامقابلها

  :  هذا نصها3 من مجلة األداء على القيمة المضافة، فقرة 10تضاف إلى الفصل  )3

  دينار دون اعتبار األداء على القيمة المضافة والتي يتم20.000دمات التي يساوي أو يفوق مبلغها  على البضائع واألمالك والخ)3
  . نقداخالص مقابلها

 دينار 5.000 وإلى 2015 دينار ابتداء من غرة جانفي 10.000إلى  من هذا الفصل 3و 2 و1 اتمبلغ الوارد بالفقراليخّفض  )4
  .2016ابتداء من غرة جانفي 

  : 35الفصل 

 فيما يلي  IVفقرة مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات من 55تضاف إلى أحكام الفصل  )1
 :نصها

IV .مبالغ تفوق الحد المضبوط األمالك  بوأالخدمات  بوأالبضائع يجب على األشخاص الذين يستخلصون نقدا مقابل تزويد الحرفاء ب
 المعنيين  من هذه المجلة، التصريح بالمبالغ المذكورة  مع بيان الهوية الكاملة للحرفاء15 من الفصل 6 وبالعدد 14 من الفصل 11بالعدد 

  .  من هذا الفصلIIIالفقرة ضمن التصريح المشار إليه ب
 : رابعا فيما يلي نصه 84يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فصل  )2
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   : رابعا84الفصل 

 ى الشركاتمجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة عل من 55 من الفصل  IVعدم احترام أحكام الفقرة يترتب عن 
  .المستخلصة من قيمة المبالغ %8تطبيق خطية جبائية إدارية بنسبة 

  تمكين مصالح الجباية من النفاذ

  إلى البرامج والتطبيقات والمنظومات

  اإلعالمية والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها

   :36الفصل 

الفصل األولى من الفقرة بالواردة "  والمنظومات والتطبيقات المعطيات والبيانات الالزمة إلستغالل هذه البرامج" يضاف بعد عبارة  )1
  :الحقوق واإلجراءات الجبائية ما يلي  من مجلة 9

  والتقييدات والمعالجات المترتبة عنها

  :الحقوق واإلجراءات الجبائية الفقرة التالية  من مجلة 9الفصل األولى من يضاف بعد الفقرة  )2

ن تمكين أعوان مصالح الجباية من النفاذ إلى البرامج والمنظومات والتطبيقات اإلعالمية الفرعية كما يتعين على األشخاص المذكوري
والجذاذات وقواعد المعطيات المستعملة في التصرف في الشراءات أوالبيوعات أوالخدمات أوالفوترة أوالمقابيض أواالستخالصات 

  .أوالدفوعات أواألصول أوالمخزونات

   :37الفصل 

  : من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فقرة جديدة فيما يلي نصها 97ى أحكام الفصل تضاف إل

وتطبق الخطية المشار إليها بالفقرة األولى من هذا الفصل في صورة عدم تمكين مصالح الجباية من النفاذ إلى البرامج والمنظومات 
 من هذه المجلة وكذلك التقييدات 9لمشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل والتطبيقات اإلعالمية الفرعية والجذاذات وقواعد المعطيات ا

  .والمعالجات المترتبة عنها

  التنقيص في المبالغالمستوجبة في صورة  العقوبة تطبيق

  عمليات التضخيم فيهاالمفوترة على 

  : 38الفصل 

 :ية مطة هذا نصها من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائ94تضاف بعد المطة االولى من الفصل 
 سابعا من مجلة الضريبة 48 كل شخص تولى إصدار أو استعمال فواتير تتضمن مبالغ مضخمة في الحاالت المنصوص عليها بالفصل -

  .على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات

  مزيد إحكام طرح األعباء    

  : 39الفصل 

  :ضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي من مجلة ال14 من الفصل 2 تلغى أحكام العدد 

 الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات بما في ذلك الخصم من المورد المنجز بعنوانها والتي تتحملها المؤسسات عوضا عن -2
  . إلى الخارج الفعلي بها وكذلك المعلوم على السفراتالمطالب

  ن لألداء على القيمة المضافةتمكين الخاضعي

 التي تممن طرح األداء المتعلق بالشراءات 

  إعتمادها لتعديل رقم المعامالت

  : 40 الفصل

  : نصه  فيما يلي 3عدد  من مجلة األداء على القيمة المضافة 9 من الفصل Iضاف إلى الفقرة ي) 1
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من قبل  من هذه المجلة والتي تم إعتمادها 18لفصل حكام االمطابقة ألالشراء يطرح األداء على القيمة المضافة المضمن بفواتير  .3
  . دون االعتماد على المحاسبةلتعديل رقم المعامالتمصالح الجباية 

  :  نصـّهفيما يلي خامسا 84مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فصل أحكام يضاف إلى  )2

 : خامسا 84الفصل 

 3الذي تم طرحه في الحالة المنصوص عليها بالفقرة  من مبلغ األداء على القيمة المضافة 50%تطبق خطية جبائية إدارية بنسبة   
  . من مجلة األداء على القيمة المضافة9 من الفصل Iمن الفقرة 

   خطية جبائية إدارية في صورة البيع بتوقيف العملتطبيق

  تزودالقسائم طلب   دون االعتماد على أصولات والمعاليمباألداء

   :41 الفصل

  :  سادسا هذا نصـّه 84مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فصل أحكام يضاف إلى 

   : سادسا84الفصل 

وباألداءات والمعاليم المستوجبة على رقم يعاقب كّل خاضع لألداء على القيمة المضافة قام ببيوعات تحت نظام توقيف العمل بهذا األداء 
بتوقيف العمل أصول قسائم طلبات التزود الواجب تقديمها من قبل المنتفع  حوزتهبة ودون أن تكون على أساس شهادات عامالمعامالت 

  . والمعلوم موضوع توقيف العمل من مبلغ األداء 50% بخطية جبائية إدارية تساوي باألداء على القيمة المضافة

  ألداءاتمراقبة اساء المصالح المركزية والجهوية لإسناد اختصاص إصدار قرارات التوظيف وإثارة الدعوى العمومية إلى رؤ

   :42 الفصل

 من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية 50الواردة بالفصل " وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" تلغى عبارة  )1
و مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المركز المدير العام لألداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية أ" وتعوض بعبارة

 ".الجهوي لمراقبة األداءات 
 : يليكما من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية  74الفصل تنّقح أحكام  )2

ز يتولى المدير العام لألداءات أو رئيس وحدة المراقبة الوطنية واألبحاث الجبائية أو مدير إدارة المؤسسات الكبرى أو رئيس المرك
الجهوي لمراقبة األداءات إثارة الدعوى العمومية وتوجيه المحاضر المستوفاة الشروط إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة بالنسبة 

  .إلى المخالفات الجبائية الجزائية غير الموجبة لعقوبة بدنية

جبة لعقوبة بدنية من قبل وزير المالية أو المدير العام لألداءات تتم إثارة الدعوى العمومية بالنسبة إلى المخالفات الجبائية الجزائية الموو
  . بتفويض من وزير المالية بعد أخذ رأي لجنة تضبط تركيبتها ومهامها وطرق عملها بمقتضى أمر

  توسيع مجال تطبيق قرارات

  التوظيف اإلجباري لألداء

   :43الفصل 

  :ءات الجبائية فقرة ثالثة فيما يلي نصها من مجلة الحقوق واإلجرا47يضاف إلى أحكام الفصل ) 1

 من هذه المجلة في صورة عدم تسوية 85 مكرر إلى 84ويمكن توظيف الخطايا الجبائية اإلدارية المنصوص عليها بالفصول من 
  .من هذه المجلة 10 يوما من تاريخ التنبيه عليه وفقا للطرق المنصوص عليها بالفصل 30الوضعية الجبائية للمطالب باألداء في أجل 

 من مجلة الحقوق 49الواردة بالفصل "  من هذه المجلة 47الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل " تعوض عبارة )2
  ". من هذه المجلة47الحاالت المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من الفصل "واإلجراءات الجبائية بعبارة 

والخطايا اإلدارية المنصوص عليها " من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية عبارة 52رة الثالثة من الفصل  تضاف إلى أحكام الفق)3
 ". من هذه المجلة85 مكرر إلى 84بالفصول من   



  105عـــدد   2013 ديسمبر 31 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   4354صفحــة 

  الترفيع في نسبة الخصم من المورد

  على المبالغ الراجعة إلى مقيمين بمالذات جبائية

   :44الفصل 

  :ن مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات األحكام التالية  م52تضاف إلى أحكام الفصل 

  Iمن الفقرة" هـ"و" ج مكرر"و" ج"و بالفقرات الفرعية " ب"وترّفع نسبة الخصم من المورد الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الفرعية 
  .ل راجعة إلى أشخاص مقيمين أو مستقرين بمالذات جبائيةإذا تعلق األمر بمكافآت أو مداخي% 25من هذا الفصل إلى 

 . وتضبط قائمة المالذات الجبائية المعنية بأحكام هذا الفصل بمقتضى أمر

  مزيد إحكام االنتفاع بالنظام التقديري

   : 45الفصل 
  :ما يلي مكرر من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 44يضاف إلى الفصل  )1

  . يتم تحديدها بأمرأنشطة  ويستثنى من االنتفاع بهذا النظام المؤسسات التي تمارس داخل المناطق البلدية
  ثالثا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات44 المبالغ الواردة بالفقرة األخيرة من الفصل ترفع )2

  . دينار150 دينار إلى 100من  دينار و75 دينار إلى 50 تباعا من
   : ما يلي ثالثا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 44ضاف إلى الفصل ي )3

بعد مضي ثالثين يوما لضريبة با في صورة إيداع التصريح السنوي  بالمائة50 بنسبة  الضريبة المستوجبة طبقا ألحكام هذا الفصلترفعو
  .القانونيةاآلجال من إنقضاء 

  : مكرر من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي 59يضاف إلى أحكام الفصل  )4

  . دينار500وذلك بالنسبة إلى عملياتهم التي تقّل قيمة كل واحدة منها عن 

 مزيد ترشيد القاعدة التقديرية للضريبة بالنسبة إلى

  يةاألرباح غير التجار

   :46الفصل  

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بنسبة 22 من الفصل II الواردة بالفقرة %70تعوض نسبة 
80%.  

  توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الدخل

  بعنوان القيمة الزائدة العقارية

    :47الفصل 

   : الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي من مجلة27 من الفصل 2 تنقح أحكام الفقرة )1

  :القيمة الزائدة المحققة من التفويت في -2

   الحقوق اإلجتماعية بالشركات العقارية،-

   البناءات أو جزء منها،-

ن العقاريين، أو ألشخاص يلتزمون ضمن  األراضي باستثناء األراضي الفالحية المتواجدة بمناطق فالحية، والمفوت فيها لغير الباعثي-
المفوت له مطالبا ويكون .  سنوات ابتداء من تاريخ التفويت4 للبناء قبل انتهاء مدة موضوع التفويتعقد التفويت بعدم تخصيص األرض 

  .دفع الضريبة المستوجبة بهذا العنوان في صورة اإلخالل بااللتزام المذكورب

  :مليات التفويت التي تتموال تطبق هذه األحكام على ع

  للقرين أو لألصول أو للفروع، أو -
 من مجلة 41 و40للمنتفع بحق األولوية في الشراء داخل دوائر المدخرات العقارية التي يتم إحداثها وفقا لمقتضيات الفصلين  -

  التهيئة الترابية والتعمير، أو 
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  ، أوالعموميةفي إطار االنتزاع من أجل المصلحة  -
 متر مربع بما في ذلك التوابع المبنية وغير 1000 في محّل واحد معد للسكنى في حدود مساحة جملية ال تتعدى عند التفويت -

  . المبنية وذلك بالنسبة إلى أول عملية تفويت

  .حق االنتفاع أو في حق الرقبة أو في حق االرتفاق الملكية أو في ويشمل التفويت على معنى هذه الفقرة التفويت في

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 28 من الفصل IVالفقرة الفرعية األولى من الفقرة تنّقح أحكام  )2
   :كما يليالشركات 

IV . من هذه المجلة، تساوي القيمة الزائدة الموظفة عليها الضريبة الفارق بين سعر 27 من الفصل 3 و2لتطبيق أحكام الفقرتين 
 الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة الجبائية من ناحية وسعر تكلفة اإلقتناء تمح به أو الذي المشار إليها المصروالحقوق ت في األمالك التفوي

ة  مع إضافة مبالغ المصاريف المبررة ونسب أو الذي تم الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة الجبائيةأو الهبة أو البناء بما في ذلك قيمة األرض
  .عن كل سنة امتالك من ناحية أخرى% 10

لملكية وذلك وفقا للجدول اويضبط سعر التكلفة فيما يتعلق بعمليات التفويت في حق االنتفاع وفي حق الرقبة على أساس جزء من قيمة 
  . من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 38المنصوص عليه بالفصل 

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 28 من الفصل IV من الفقرة الرابعةالفقرة الفرعية ردت بأينما و" الواهب"تضاف بعد لفظة ) 3
  ".األول"لفظة الطبيعيين والضريبة على الشركات 

  توسيع قاعدة احتساب الضريبة الدنيا

  والترفيع في نسبتها

  : 48الفصل 

  :ألشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي من مجلة الضريبة على دخل ا44 من الفصل II تنقح أحكام الفقرة )1

II . ال يمكن أن تقل الضريبة السنوية بالنسبة إلى األنشطة التجارية واألنشطة غير التجارية المحتسبة طبقا ألحكام هذه المجلة وحسب
  : من هذا الفصل عن ضريبة دنيا تساويIشروط الفقرة 

 دينار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم 300بيض الخام مع حد أدنى يساوي  من رقم المعامالت المحّلي أو المقا0,2% -
  .تحقيق رقم معامالت

 على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل ومن رقم المعامالت  من رقم المعامالت أو المقابيض المتأتية من التصدير0,1% -
 المؤرخ في 2001 لسنة 94المنصوص عليها بالقانون عدد   المقيمينالذي تحققه المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها إلى غير

 منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة اإلدارية من معامالتها مع غير المقيمين أو المحقق من ترويج  والمتأتي 2001 أوت 07
 دينار يكون مستوجبا حتى 200د أدنى يساوي  مع ح طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل%6  الخاملألسعار ال يفوق هامش ربحها

 .في صورة عدم تحقيق رقم معامالت

وال يطبق الحد األدنى للضريبة على المؤسسات الجديدة خالل مدة إنجاز المشروع التي ال تتجاوز في كل الحاالت ثالث سنوات من 
  . من هذه المجلة56الوجود المنصوص عليه بالفصل في تاريخ إيداع التصريح 

 58 من الفصل Iويطبق الحد األدنى للضريبة على المؤسسات المنقطعة عن النشاط والتي لم تودع التصريح المنصوص عليه بالفقرة 
 .من هذه المجلة

  . اآلجال القانونية بعد شهر من إنقضاء في صورة دفعه بالمائة 50 بنسبة  الحد األدنى للضريبة المنصوص عليه بهذه الفقرة يرفعو

خالل المدة وذلك بالطرح الكلي ألرباحها أو لمداخيلها المتأتية من االستغالل المنتفعة طبق أحكام هذه الفقرة على المؤسسات وال ت
 .بالتشريع الجاري به العمللذلك المحددة لها 

  :ات كما يلي من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشرك49 من الفصل II تنقح أحكام الفقرة )2

II .ال يمكن أن تقّل الضريبة السنوية عن ضريبة دنيا تساوي:  

 دينار 500  من رقم المعامالت المحّلي الخام مع حد أدنى يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معامالت يساوي0,2% -
 .%10نسبة للضريبة على الشركات بالخاضعة الشركات غير بالنسبة إلى 
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 أو لرقم المعامالت المحقق %10لرقم المعامالت الذي تخضع األرباح الناتجة عنه للضريبة على الشركات بنسبة بالنسبة  0,1% -
 طبقا للتشريع والتراتيب الجاري %6  الخام منتجات أو خدمات خاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار ال يفوق هامش ربحهامن ترويج 
  .نار يكون مستوجبا حتى في صورة عدم تحقيق رقم معامالت دي300 مع حد أدنى يساوي بها العمل

وال يطبق الحد األدنى للضريبة على المؤسسات الجديدة خالل مدة إنجاز المشروع التي ال تتجاوز في كل الحاالت ثالث سنوات من 
  . من هذه المجلة56الوجود المنصوص عليه بالفصل في تاريخ إيداع التصريح 

 58 من الفصل Iللضريبة على المؤسسات المنقطعة عن النشاط والتي لم تودع التصريح المنصوص عليه بالفقرة ويطبق الحد األدنى 
  .  عاشرا من هذه المجلة49 من الفصل IVوبالفقرة 

  .نية اآلجال القانوبعد شهر من إنقضاءفي صورة دفعه  بالمائة 50 بنسبة  الحد األدنى للضريبة المنصوص عليه بهذه الفقرة يرفعو

خالل المدة وذلك بالطرح الكلي ألرباحها أو لمداخيلها المتأتية من االستغالل المنتفعة وال تطبق أحكام هذه الفقرة على المؤسسات 
  .بالتشريع الجاري به العمللذلك المحددة لها 

  :يبة على الشركات األحكام التالية من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضر54 من الفصل I يضاف إلى أحكام الفقرة )3

 من هذه المجلة 49 و44الفصلين  من IIالمطة األولى من الفقرة الفرعية األولى من الفقرة وتطرح الضريبة الدنيا المنصوص عليها ب
لسنوات بعنوان االضريبة على الشركات المستوجبة طبقا ألحكام هذه المجلة من من الضريبة على الدخل أو المستوجبة بعنوان سنة ما 

  . ودون أن يؤدي الطرح إلى ضريبة تقل عن الضريبة الدنياالموالية بالتتابع وذلك في حدود السنة الخامسة بدخول الغاية

 الواردة بهذا الفصل بما في ذلك الحد األدنى المستوجب بعنوانها على رقم المعامالت %0,2تطبق نسبة الضريبة الدنيا المحددة بــ )4
  . وعلى المقابيض المحققة خالل نفس السنة2013بعنوان سنة المحقق 

  إخضاع رقم المعامالت المتأتي من التصدير

 للمعلوم على المؤسسات

  : 49 الفصل
 ".المحلي "لفظةمن مجلة الجباية المحلية  39 من الفصل Iومن أحكام الفقرة  37 من أحكام الفقرة األولى من الفصل تحذف )1

 : من مجلة الجباية المحلية ما يلي 38من الفصل  Iيضاف إلى الفقرة  )2

  : المشار إليها أعاله على %0,1وتطبق نسبة 

 رقم المعامالت المتأتي من التصدير، -
رقم المعامالت المحقق من قبل المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين المتأتي من نشاطها مع غير  -

 المقيمين،
  المحقق من قبل مسدي الخدمات المالية غير المقيمين المتأتي من عملياتهم مع غير المقيمين،رقم المعامالت -
ففة المتأتي من استعمال خرقم المعامالت المحقق من قبل شركات االستثمار ذات رأس المال المتغير الخاضعة لقواعد استثمار م -

  .موجوداتها مع غير المقيمين

  : 50الفصل 
 27 المؤرخ في 1993 لسنة 120 من مجلة تشجيع االستثمارات الصادرة بالقانون عدد 12 من الفصل 3د  تلغى أحكام العد)1

  :عوض بما يلي ت و1993ديسمبر 

  . المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية-3
 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي 2001 أوت 7ي  المؤرخ ف2001 لسنة 94 من القانون عدد 4 من الفصل 3 تلغى أحكام العدد )2

  :عوض بما يلي ت وبالنصوص الالحقةتسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين كما تم تنقيحه 
  . المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية-3

كما تم االقتصادية فضاءات األنشطة  والمتعلق ب1992أوت  3 المؤرخ في 1992 لسنة 81 من القانون عدد 8 يضاف إلى الفصل )3
  : هذا نصه 6العدد تنقيحه بالنصوص الالحقة 

  . المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية-6

داء الخدمات المالية لغير مجلة إسمن  144 من الفصل 3أحكام المطة األولى من العدد و 143 تلغى أحكام المطة الرابعة من الفصل )4
  .المقيمين
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  تيسير تطبيق  الخصم من المورد

  وتحسين استخالص األداء

   :51الفصل 

 Iمن الفقرة " ز" الواردة بالمّطة الثانية من الفقرة  الفرعية األولى من الفقرة " والمؤسسات والمنشآت العمومية " تلغى عبارة  )1
 :شخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بالعبارة التالية من مجلة الضريبة على دخل األ52من الفصل 

 IIواألشخاص المعنويين واألشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي واألشخاص المشار إليهم بالفقرة 
  . من هذه المجلة22من الفصل 

 من مجلة الضريبة على دخل 52 من الفصل Iمن الفقرة " ز" ن الفقرة تلغى أحكام المّطة الثالثة من الفقرة الفرعية األولى م )2
 .األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 52 من الفصل Iمن الفقرة " ز"  من الفقرة الثانيةالفقرة الفرعية إلى يضاف  )3
 :نصها مطة رابعة فيما يلي والضريبة على الشركات 

 طبقا %6مقابل اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار والتي ال يتجاوز هامش ربحها الخام  -
 .للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

 :مطة ثالثة فيما يلي نصها  األداء على القيمة المضافة من مجلة  مكرر19 من الفصل الثانيةالفقرة إلى ضاف ت )4

 طبقا %6بعنوان اقتناء المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام المصادقة اإلدارية لألسعار والتي ال يتجاوز هامش ربحها الخام  -
 .للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

ين  من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعي52 من الفصل Iيضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية قبل األخيرة من الفقرة  )5
  :والضريبة على الشركات ما يلي 

  .وذلك بصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بالمداخيل المذكورة

  : مكرر من مجلة األداء على القيمة المضافة ما يلي 19يضاف إلى الفقرة األولى من الفصل  )6

 .ويطبق الخصم المذكور حتى إذا تم دفع المبالغ لحساب الغير

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 52 من الفصل Iمن الفقرة " أ"األولى من الفقرة الفرعية يضاف قبل المطة  )7
 :والضريبة على الشركات مطة جديدة فيما يلي نصها 

ليات  بعنوان األتعاب والعموالت وأجور الوساطة واألكرية ومكافآت األنشطة غير التجارية مهما كانت تسميتها والمتأتية من عم5% -
 . التصدير على معنى التشريع الجبائي الجاري به العمل والمدفوعة من قبل األشخاص المشار إليهم أعاله

  تيسير الواجبات الجبائية  لألجراء غير المقيمين

  الذين يشتغلون بتونس لمدة محدودة

    : 52الفصل 

  : ثالثا فيما يلي نصهاIIيبة على الشركات فقرة  من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضر53تضاف إلى الفصل 

II -تخضع المرتبات واألجور والمكافآت والمنح واالمتيازات و كذلك المكافآت المنصوص عليها بالفقرة . ثالثا II ر من هذا الفصلمكر 
 أشهر إلى خصم من المورد تحرري 6 والراجعة إلى األجراء غير المقيمين الذين يشتغلون بتونس لفترة أو لفترات ال تفوق في مجملها

   .  االمتيازات العينية حسب قيمتها الحقيقيةه على أساس مبلغها الخام تضاف إلي%20بنسبة 

   األنظمة التفاضلية الممنوحةترشيد

 بعنوان االقتناءات لدى الباعثين العقاريين

  : 53الفصل  

 فيفري 26 المؤرخ في 1990 لسنة 17ر جديد من القانون عدد  مكر23الفصل أينما وردت ب" بالمعلوم القار"تعوض عبارة  )1
   بالمعلوم النسبي المحدد"بعبارة  المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة 1990

 ". %3 بــ
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 17 مكرر جديد من القانون عدد 23الفصل دة بالوار"   و بالنسبة للعقارات أو أجزاء العقارات المعدة للسكنى"تعوض عبارة  )2
 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة 1990 فيفري 26 المؤرخ في 1990لسنة 
 ".للمساكن"بعبارة 
 المتعلق بتحوير التشريع 1990  فيفري26 المؤرخ في 1990 لسنة 17 مكرر جديد من القانون عدد 23حكام الفصل يضاف إلى أ )3

  : ما يلي الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص الالحقة

 على أن ال يقل المعلوم المستخلص عن المعلوم دينارألف  150  على أساس الجزء من قيمة المسكن الذي يتجاوزمعلوميحتسب الو
العقار يطالب استعمال وفي صورة تغيير صبغة .  من العقد المقدم إلجراء التسجيلالقار المحتسب على أساس عدد الصفحات وعدد النسخ

المنتفعون بهذا اإلجراء بدفع الفارق بين المعلوم المدفوع والمعلوم النسبي للتسجيل المستوجب على البيوعات العقارية مع إضافة خطايا 
  .التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل

 من 58الفصل ب الواردة" للسكن عقارات لبناء معدة أو االقتصادية األنشطة لتعاطي مهيئة ألراضي أو لبناءات"ارة تعوض عب )4
 لنفس بتخصيصها مقتنوها يتعهد والتي مهيئة لتعاطي األنشطة االقتصاديةالألراضي للبناءات أو ل"بعبارة مجلة تشجيع االستثمارات 

 ". الغرض 

  تاوات المدفوعة من قبل المؤسسات العمل بإعفاء األإنهاء

  المصدرة كليا إلى غير المقيمين غير المستقرين

   :54الفصل 

  . من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات3 تلغى أحكام المطة الثالثة من الفقرة الثالثة  من الفصل 

  توظيف ضريبة على العقارات

   : 55الفصل 

   .بما في ذلك الحقوق المتعلقة بها  تسمى الضريبة العقاريةى العقارات التي يمتلكها األشخاص الطبيعيون  ضريبة علظفتو

  :الضريبة على هذه وال تستوجب 

 ، المسكن الرئيسي  -
 العقارات المبنية المستغلة من قبل مالكيها لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني، -
  طبقا للتشريع المتعلق بها،العقارات في إطار عملية إصدار صكوك -
 األراضي الفالحية المتواجدة بالمناطق الفالحية وذلك على أساس شهادة مسلـّمة من قبل السلطات المختصة، -
األراضي غير المبنية الكائنة بالمناطق الصناعية والسكنية والسياحية والمناطق المعدة الستعمال حرفي أو مهني والمقسمة طبقا  -

 راتيب الجاري بها العمل،للتشاريع والت
 األراضي غير المبنية المستغلة من قبل مالكيها لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني، -
العقارات المعدة للكراء شريطة إرفاق التصريح بالضريبة  العقارية بنسخة من التصريح السنوي بالضريبة على الدخل المستوجبة على  -

  .قبل إنقضاء األجل األقصى إليداع التصريح بالضريبة العقاريةالمداخيل العقارية التي حّل أجلها 

أو توزيع الملكية بين حق الرقبة وحق اإلنتفاع، أكثر من شخص العقار من قبل وفي صورة امتالك تستوجب الضريبة على مالك العقار 
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي  من 38أو على أساس أحكام الفصل على كّل شخص في حدود منابه العقارية تستوجب الضريبة 

  .المستوجبةويكونون متضامنين في دفع الضريبة 

  .ويساوي مبلغ الضريبة المستوجبة مرة ونصف المعلوم على العقارات المبنية أوالمعلوم على األراضي غير المبنية حسب الحالة

على أساس تصريح في الغرض حسب نموذج تعده اإلدارة يودع ويتم دفع الضريبة العقارية في أجل أقصاه موفى شهر مارس من كل سنة 
  .بالقباضة المالية التي يوجد بدائرتها مكان اإلقامة الرئيسي للمطالب باألداء

ويرفق التصريح المذكور بشهادة تتضمن مبلغ المعلوم على العقارات المبنية أو المعلوم على األراضي غير المبنية المستوجب على العقار 
  .نة توظيف الضريبة العقارية تسلمها الجماعة المحلية المعنيةخالل س
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   ميدان تطبيق المعلوممراجعة

  الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات

   :56الفصل 

 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1983 ديسمبر 30 المؤرخ في 1983 لسنة 113 من القانون عدد 38الفصل أحكام  يضاف إلى )1
  : هذا نصه 7لعدد ايحه بالنصوص الالحقة  كما تم تنق1984

هذه العربات  ةتضبط قائمو. العربات األخرى من غير المعدة لنقل األشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق) 7
  .بمقتضى أمر

 بقانون المالية لسنة  والمتعلق1983 ديسمبر 30 المؤرخ في 1983 لسنة 113 من القانون عدد 39الفصل  أحكام ضاف إلىت )2
  : هذا نصها III كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة فقرة 1984

III -د عن كل عربة في15:   العربات األخرى من غير المعدة لنقل األشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق  
  .الشهر

   :57الفصل 

 والمتعلق بقانون 1983 ديسمبر 30 المؤرخ في 1983 لسنة 113نون عدد  من القا42 الفقرة الرابعة من الفصل بعدضاف ت) 1
  : كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة  فقرة هذا نصها 1984المالية لسنة 

. بالنسبة إلى العربات األخرى من غير المعدة لنقل األشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق يتم دفع المعلوم سنويا
مبلغ يساوي على أساس المدنية الموضوعة للجوالن خالل السنة من يوم بدء الجوالن إلى آخر السنة ب المعلوم بالنسبة إلى العربات ويحتس

  .بالنسبة إلى الشهر أو الجزء من الشهر السنوي المعلوم من 12/1

والمتعلق بقانون المالية لسنة  1983 ديسمبر 30 المؤرخ في 1983 لسنة 113 من القانون عدد 43 الفصل أحكام ضاف إلىت) 2
  :التالية فقرة الالالحقة كما تم تنقيحه بالنصوص  1984

نقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق لدفع المعلوم المستوجب على العربات األخرى من غير المعدة لنقل األشخاص أو ويتم 
  .شرة أيام األولى من شهر فيفري من كل سنةخالل العوذلك صاحب العربة التي يختارها بقباضة المالية 

والمتعلق بقانون المالية لسنة  1983 ديسمبر 30 المؤرخ في 1983 لسنة 113 من القانون عدد 40الفصل أحكام يضاف إلى ) 3
 :  هذا نصه5كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة العدد  1984

ت المنزلية والتي تملكها الجماعات المحلية أو المؤسسات تعفى من هذا المعلوم الشاحنات المعدة قصرا لرفع الفضال )5
  .الخاصة الناشطة في قطاع رفع الفضالت المنزلية

  تحسين إستخالص المعاليم المستوجبة على العربات المعدة

   أطنان2لنقل البضائع والتي ال تفوق حمولتها النافعة 

   :58الفصل 

 كما تم تنقيحه 1984 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1983 ديسمبر 30ؤرخ في  الم1983 لسنة 113يضاف إلى أحكام القانون عدد 
  :  مكرر هذا نصه39بالنصوص الالحقة فصل 

  :  مكرر39الفصل 

، يحدد مبلغ المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات سنويا بالنسبة إلى   من هذا القانون39بصرف النظر عن أحكام الفصل 
   أطنان2ت المجرورة المستعملة للنقل الذاتي أو للنقل لفائدة الغير للبضائع بالطرقات والتي ال تفوق حمولتها النافعة العربات والعربا

  : كما يلي

  :  نقل للحساب الخاص-
  دينار،200:  حمولة نافعة ال تفوق طنا واحدا -
 . دينار400:   أطنان2حمولة نافعة تفوق طنا وال تتجاوز -

  :  نقل لحساب الغير-
  دينارا،150:  مولة نافعة ال تفوق طنا واحداح -
 . دينارا250:  أطنان2حمولة نافعة تفوق طنا وال تتجاوز -
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  : 59الفصل 
 كما تم تنقيحه 1984 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1983 ديسمبر 30 المؤرخ في 1983 لسنة 113يضاف إلى أحكام القانون عدد 

  :ه  مكرر هذا نص42بالنصوص الالحقة فصل 
  : مكرر 42الفصل 

 من هذا القانون، تخضع العربات والعربات المجرورة المستعملة للنقل الذاتي أو للنقل لفائدة الغير 41بصرف النظر عن أحكام الفصل 
وم على أساس  أطنان المسجلة بالخارج خالل مدة إقامتها بالبالد التونسية لدفع المعل2للبضائع بالطرقات والتي ال تفوق حمولتها النافعة 

  . من المعلوم السنوي المطابق لصنفها بالنسبة إلى الشهر أو الجزء من الشهر12/1مبلغ يساوي 
وبالنسبة إلى العربات الجديدة ، الموضوعة للجوالن في غضون السنة،  يقع خالص المعلوم على أساس المدة المتبقية من السنة ويقع 

  .بالنسبة إلى الشهر أو الجزء من الشهر من المعلوم السنوي 12/1ضبط مبلغه بحساب 
  :يسلم مقابل دفع المعلوم عالمة جبائية تتكون من 

  وصل خالص، -
 .طابعا يتم إلصاقه وجوبا على البلور األمامي للعربة بإستثناء العربات المجرورة -

  . ديسمبر من السنة التي دفع بعنوانها المعلوم31وتكون العالمة صالحة إلى غاية 
  :د في العالمة الجبائية بعنوان السنة المنقضية والتي تمثل المعلوم السنوي الموظف على العربات المذكورة وذلك إلى يوم  ويتم التمدي

  جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى العربات والعربات المجرورة الحاملة ألرقام تسجيل زوجية،10 -
  .لعربات المجرورة الحاملة ألرقام تسجيل فردية فيفري من السنة الموالية بالنسبة إلى العربات وا10 -

  .وفي صورة عدم إلصاق أو إتالف أو ضياع العالمة الجبائية تطبق األحكام المعمول بها في مادة معلوم الجوالن
   :60الفصل 

 والمتعلق بقانون 1983 لسنة 113 من القانون عدد 42من الفقرة الثالثة من الفصل " ج"و" أ"تلغى أحكام الفقرتين الفرعيتين ) 1
  . كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة1984المالية لسنة 

 ديسمبر 30 المؤرخ في 1983 لسنة 113 من القانون عدد 42من الفقرة الثالثة من الفصل " ب" يضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية )2
  :يلي   كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة ما 1984 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1983

  .ويتم فيما بعد دفع المعلوم كل ثالثة أشهر حتى تاريخ اإلعالم بالتفويت في العربة أو في عدم صلوحيتها لالستعمال مع وجوب إثبات ذلك
   :61الفصل 

إليداع التي ال تنتفع بتوقيف المعلوم عند ا: " من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية24تحذف الجملة األخيرة التالية من الفصل ) 1
  :وتعوض بما يلي " الظرفي لرخصة الجوالن

العربات األخرى من غير المعدة لنقل  أطنان وكذلك بالنسبة إلى 5 أطنان وال تتجاوز 2والعربات المجرورة التي تفوق حمولتها النافعة 
  .األشخاص أو لنقل البضائع والمرخص لها في استعمال الطريق

  :لة الحقوق واإلجراءات الجبائية فقرة هذا نصها  من مج24تضاف إلى أحكام الفصل ) 2
 أطنان إلى موفى السنة المدنية التي 2وتتم المطالبة بالمعلوم بالنسبة إلى العربات والعربات المجرورة التي ال تفوق حمولتها النافعة 

  .أصبح خاللها المعلوم مستوجبا

  تحسين استخالص األداء لدى مزودي البضائع
  غال واألمالك لفائدة المصالح العموميةوالخدمات واألش

   :62الفصل 
  : مكرر هذا نصه 110يضاف إلى أحكام مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية فصل 

يستوجب دفع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية والمنشآت العمومية للمبالغ الراجعة إلى مزوديها 
 دينار بما في ذلك األداء على القيمة المضافة اإلدالء بشهادة تسلمها 1000مات واألشغال واألمالك التي تساوي أو تفوق بالبضائع والخد

في تاريخ لتصاريح الجبائية التي حّل أجلها ولم تسقط بمرور الزمن مصالح الجباية تنص على أن المزود المعني باألمر قد قام بإيداع كل ا
أو اإلدالء عند االقتضاء بما يثبت ضبط رزنامة استخالص من قبل قابض المالية في شأن الديون الجبائية  المذكورةاإلذن بدفع المبالغ 

  .في تاريخ اإلذن بدفع المبالغ المذكورةبذمتهم المتخّلدة 
  مزيد إحكام إرجاع مبالغ األداء الزائدة

   :63الفصل 
 من مجلة الحقوق 31الفصل األولى من الفقرة بالواردة  " طلب االسترجاعالتي حّل أجلها في تاريخ تقديم م" يضاف بعد عبارة 

 : واإلجراءات الجبائية ما يلي
  وفي تاريخ إصدار اإلذن بإرجاع مبالغ األداء الزائدة
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 حذف اإلعفاء من األداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى الخدمات
  لفائدة األجانب غير المقيمينالصحية 

  : 64 الفصل
  .الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة" أ" مكرر من الجدول 7العدد أحكام  حذفت

  عفاء بيوعات المحالت المعدة للسكنإتوضيح مجال 
  من األداء على القيمة المضافة

  : 65 الفصل
  : الملحق بمجلة األداء على القيمة المضافة ما يلي " أ" من الجدول 50يضاف إلى العدد ) 1
  " العموميينعقاريين الباعثين الخاص الطبيعيين أو لفائدة لفائدة األش" 
 :      رابعا هذا نصه 2 من مجلة األداء على القيمة المضافة عدد 9 من الفصل  IVيضاف إلى الفقرة ) 2
غراض أخرى، مجلة ألهذه الالملحق ب" أ" من الجدول 50العدد المنتفعة بأحكام  تخصيص المحالت المعدة للسكنى يستوجب)  رابعا2 

 يضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع دفع األداء على القيمة المضافة الذي كان من الواجب دفعه بعنوان عملية اإلقتناء
  .الجاري به العمل

  بامتيازات جبائيةسحب واجب ايداع التصريح في الوجود على الفالحين وأصحاب المداخيل العقارية المنتفعين 
  :66الفصل 

 : من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات األحكام التالية56تضاف إلى الفصل  )1
 من هذه المجلة 23 وبالفصل 27 من الفصل 1 على األشخاص الطبيعيين المحققين للمداخيل المنصوص عليها بالفقرة كما يتعين 

  .طبقا للتشريع الجاري به العملبعنوان هذه المداخيل  في صورة انتفاعهم بامتيازات جبائية وذلكايداع التصريح في الوجود المذكور أعاله 

  المتعلـق  بقـانون   1983 ديـسمبر  30 المـؤرخ فـي   83 لـسنة  113  مـن القـانون عـدد   40 مـن الفـصل   1يضاف الى أحكام  العـدد       )2
  : ما يلى 1984المالية لسنة 

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 56ص عليه بالفصل وقاموا بايداع التصريح في الوجود المنصو
  .الشركات بعنوان نشاطهم الفالحي

يطالب األشخاص المعنيون بهذا اإلجراء الذي بدأ مفعول إنتفاعهم باإلمتيازات الجبائية قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق  )3
 وفي خالف ذلك يطالبون بدفع الضرائب والمعاليم 2014فصل وذلك في أجل أقصاه موفى شهر جوان بتسوية وضعيتهم طبقا ألحكام هذا ال

  .التي لم تدفع تضاف إليها الخطايا المستوجبة طبقا للتشريع الجاري به العمل
  إحداث صندوق االنتقال الطاقي

  وتوفير موارد لفائدته
   :67لفصل ا

 كما 2006 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005 ديسمبر 19المؤرخ في  2005 لسنة 106 من القانون عدد 12 تلغى أحكام الفصل )1
  :تم تنقيحه بالنصوص الالحقة وتعوض بما يلي 

يتولى التشجيع على " صندوق االنتقال الطاقي"يفتح بدفاتر أمين المال العام للبالد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه إسم 
  .ن التحّكم في الطاقة وتضبط تدخالت هذا الصندوق بأمراالستثمار في ميدا

  .ويتولى الوزير المكلف بالطاقة اإلذن بالدفع لمصاريف الصندوق وتكتسي نفقات الصندوق صبغة تقديرية
أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بعبارة " الصندوق الوطني للتحّكم في الطاقة"تعوض عبارة  )3

  ".صندوق اإلنتقال الطاقي"
   :68الفصل 

 المتعلـق بقـانون الماليـة    2005 ديـسمبر  19 المـؤرخ فـي   2005 لـسنة  106 مـن القـانون عـدد    13تضاف بعـد المطـة الثالثـة مـن الفـصل       
  :ا م هذا نصهتان جديدتان كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة مط2006لسنة 
 .وتضبط قائمة المنتجات الخاضعة ونسبة المعلوم وطرق استخالصه بأمر. كةبمعلوم يوظف على المنتجات الطاقية المستهل  -
 : على توريد المحركات وقطع الغيار المستعملة المدرجة بأرقام التعريفة الديوانية التالية بمعلوم يوظف  -
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 بيان المنتجات رقم التعريفة رقم البند
محركات (و دوارة يتم اإلشعال فيها بالشرر محركات اإلحتراق الداخلى، ذات مكابس متناوبة أ 

 )إنفجارية
 محركات للطائرات، مستعملة 84071000013

84072110018 
84072191013 
84072199017 
84072900025 
84072900036 

 محركات لـتسيـير المراكب البحرية، مستعملة

84073100010 
84073210019 
84073290011 
84073320018 
84073380012 
84073430017 
84073430095  

 

  ، مستعملة87تعمل لتسيير المركبات الداخلة فى الفصل محركات ذات مكابس متناوبة من النوع المس

 

84079010015 
84079080013 

 84.07م 

84079090017 

  
 محركات أخرى، مستعملة

محركات  ديزل أو نصف (م اإلشعال فيها بالضغط محركات اإلحتراق الداخلى ، ذات مكابس يت 
 ) .ديزل

84081011017 
84081011095 
84081019011 
84081019099 

 محركات لتسيير المراكب البحرية، مستعملة

84082031011 
84082035013 
84082037019 
84082051019 
84082055011 
84082057017 
84082099019 

 ، مستعملة87محركات من األنواع المستعملة لتسيير المركبات الداخلة فى الفصل 

84089021019 
84089027108 

 84.08م 

84089027904  
  
  
  
 

 محركات أخرى، مستعملة
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 بيان المنتجات رقم التعريفة رقم البند
أجهزة ومعدات لإلشعال أو إطالق الحركة، كهربائية، لمحركات اإلحتراق الداخلى التى يتم  

مثل مغناطيسيات اإلشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع (لضغط اإلشعال فيها بالشرر أو با
مثل (؛ مولدات ) اإلشعال وشمعات اإلحتراق أو شمعات التوهج ومحركات إطالق الحركة

 وقاطعات التيار من النوع الذى يستعمل مع هذه المحركات) الدينامو ومولدات التيار المتناوب
 وإن كانت تعمل كمولدات، مستعملةمحركات إطالق الحركة ،  85114000016
85115000034 
85115000045 

 85.11م 

85115000056 
 ، مستعملةىمولدات أخر

 87.08م  87.05 حتى 87.01أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة فى البنود من  
  علب تغيـير السرعة، مستعملة- 87084050093

 
  . من وزن المحرك أو قطع الغيارمكيلوغرا دنانير عن كل 3ويحتسب المعلوم على أساس 

تطبق على المعلوم عند التوريد بالنسبة إلى االستخالص والواجبات والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم 
  .واالسترجاع نفس القواعد المعمول بها في مادة المعاليم الديوانية

  تنسيق جباية مادة الدولوميت
  "الجاكوزي"إلستحمام واألدواش المجهزة بـ وجباية أحواض ا

  مع جباية المنتجات المماثلة
   :69الفصل 

  1989 ديسمبر 30 المؤرخ في 1989 لسنة 113تنّقح تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 
 :الي كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة وذلك وفق الجدول الّت

  

  رقم البند

  التعريفي
  بيان المنتجات  رقم التعريفة

نسبة 
المعاليم 
 %الديوانية 

  15   أو ملبدسدولوميت غير مكّل -  251810000  25.18م 

 أجهزة التدليك بالماء لجميع الجسم أو لجزء منه، بما في ذلك أحواض ---   901910901  90.19م 
  "زيالجاكو"اإلستحمام واألدواش المجهزة بـ 

15  

  : 70الفصل 
 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على 1988 جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 62يحذف من الجدول الملحق بالقانون عدد  )1

 :اإلستهالك كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة ما يلي 
  

عدد التعريفة 
  بيان المنتجات  الديوانية

نسبة المعلوم 
على اإلستهالك 

% 

  ............................................ رخام خام في شكل قوالب واردة من جميع البلدان-  25.15م 

واردة من جميع  رخام مقطع تقطيعا بالنشر أو بطريقة أخرى في شكل ألواح مربعة أو مستطيلة -
  .....................................................................................البلدان

100  

  

150  

  150  ..................................................مصنوعات من الرخام واردة من جميع البلدان  68.02م 
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 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على 1988 جوان 2 المؤرخ في 1988 لسنة 62يضاف إلى الجدول الملحق بالقانون عدد  )2
 :قيحها وإتمامها بالنصوص الالحقة ما يلي اإلستهالك كما تم تن

  

عدد التعريفة 
  بيان المنتجات  الديوانية

نسبة المعلوم 
على اإلستهالك 

% 

 عـــن  يقـــل  ال ظــاهـــرى  نــوعى  ثقـل  ذات البنـاء  أو للنحـت  أخـر  كلـسية  وأحجـار  وايكوسـين  وترافـرتين  رخـام   25.15
 بـشكل  ألـواح  أو كتـل  الـى  بغيـره،  أو بالنـشر  فقـط،  مقطعـاً  أو أوليـا،  تـشذيباً  مـشذباً  كـان  وإن ومرمر، ، 2.5

  ..................................مربع أو مستطيل

  

50  

 مـشذبه  كانـت  وإن البنـاء،  أو للنحت ىأخر وأحجار يرمل وحجر وبازلت" ورفيرب" يسماق وحجر جرانيت  25.16
  .............مربع أو مستطيل بشكل ألواح أو كتل الى بغيره، بالنشرأو فقط، مقطعة أو أوليًا، تشذيبًا

  

50  

  50  251810000 أو ملبد المدرج برقم التعريفة سدولوميت غير مكّل  25.18م 

مشغولة وأصناف مصنوعة منها، عدا األصناف المذكورة فى ) عدا حجر األردواز  (أحجار نصب وبناء      68.02
، )بمـا فيـه األردواز  (اثلهـا، مـن حجـر طبيعـى     ومـا يم ) الموزاييـك (؛ مكعبـات الفسيفـساء       68.01البند  

ــت علــى حامــل   ، ملونــة  )بمــا فيــه األردواز  (؛ حبيبــات وشــظايا ومــساحيق مــن حجــر طبيعــى       وإن كان
  .................................................................................إصطناعياً 

  

  

75  

، مــن حجــر رملــي، المدرجــة  مكعبــات فسيفــساء ومــا يماثلهــا والتغطيــة بــالط وترابيــع خزفيــة للتبلــيط أو   69.07م 
  .............................................................. ..690790200برقم التعريفة 

  

10  

، مــن حجــر رملــي، المدرجــة  مكعبــات فسيفــساء ومــا يماثلهــا وبــالط وترابيــع خزفيــة للتبلــيط أوالتغطيــة    69.08م 
   .............................................690890919 و690890911عريفة برقمي الت

  

10  

أجهـــزة التـــدليك بالمـــاء لجميـــع الجـــسم أو لجـــزء منـــه، بمـــا فـــي ذلـــك أحـــواض اإلســـتحمام واألدواش      90.19م 
ـــ   ــاكوزي"المجهـــــــــــــــــــزة بـــــــــــــــــ ــة  "الجـــــــــــــــــ ــرقم التعريفـــــــــــــــــ  901910901، المدرجـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــ

..........................................................................................  

  

25  

  
  تعزيز موارد صندوق مقاومة التلوث

  : 71 الفصل

 2002 ديسمبر 17 المؤرخ في 2002 لسنة 101 من القانون عدد 58 من الفصل Iتضاف إلى الجدول المنصوص عليه بالفقرة 
 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27 من القانون عدد 68يحه بالنصوص الالحقة وخاصة الفصل  كما تم تنق2003المتعلق بقانون المالية لسنة 

  : المنتجات التالية 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012ديسمبر 
  

  بيان المنتجات  رقم التعريفة  رقم البند
  39171010009من 

 39173900013إلى 
 ، من اللدائن)الفواصل واألكواع والوصالتمثل ، (أنابيب ومواسير وخراطيم ولوازمها 

  39.17م
، ، من اللدائن)مثل ، الفواصل واألكواع والوصالت(أنابيب ومواسير وخراطيم  لوازم  39174000003

  .الستعماالت أخرى

  39181010108من  39.18

 39189000908إلى 
 

بالطات ؛ أغطية أغطية أرضيات من اللدائن، وإن كانت الصقة ذاتيًا، بشكل لفات أو ترابيع أو 
  من هذا الفصل9جدران أو سقوف من اللدائن، كما هى معرفة فى المالحظة  
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  بيان المنتجات  رقم التعريفة  رقم البند
  39191012009من  39.19

 39199000007إلى 

وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد وغيرها من أشكال مسطحة من ) أفالم ( ألواح وصفائح وأغشية 
 لدائن، الصقة ذاتيًا ، وإن كانت بشكل لفات

وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ، من لدائن غير خلوية، غير ) أفالم (  وصفائح وأغشية ألواح 
 مقواة وال منضدة وليست على حامل وال متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر

39201023001 
 مم و 20 و سمك يساوي أو يزيد عن 0.94ذات كثافة أقل من  من بولي إيثيلينصفائح، من 
 مقواة وال منضدة وليست على حامل وال متحدة بطريقة مماثلة مع غير مم، 40ال يتجاوز 
  .مواد أخر

39201025018 

غيرها من ألواح و صفائح و أغشية  و صفائح رقيقة و أشرطة و قدد من  بولي إيثيلين ذات 
غير مقواة وال منضدة وليست على حامل وال متحدة بطريقة  غير مطبوعة 0.94كثافة أقل من 
 معدة للفالحة والمحافظة على رطوبة األرض ، ذات سمك ال يتجاوز واد أخرمماثلة مع م

  . مم 0.125

39201028028  

غيرها من ألواح و صفائح و أغشية  و صفائح رقيقة و أشرطة و قدد من  بولي إيثيلين ذات 
غير مقواة وال منضدة وليست على حامل وال متحدة ، غير مطبوعة 0.94كثافة تعادل أو تفوق 

، معدة للفالحة والمحافظة على رطوبة األرض ، ذات سمك ال طريقة مماثلة مع مواد أخرب
  . مم 0.125يتجاوز 

عجائن ورق إصطناعية في شكل ألواح و صفائح  من  بولي إيثيلين تحتوي على  كحول  39201081009
  .  مم0.125بوليفينيل ذائبة في الماء  كعامل رطوبة،  ذات سمك  يتجاوز 

39201089081 
ألواح وصفائح وأغشية وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ، من لدائن غير خلوية، غير غيرها من 

 ذات سمك  مقواة وال منضدة وليست على حامل وال متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر
  . مم0.125يتجاوز 

  39202021001من 

 39202080091إلى 

ة وأشرطة وقدد ، من بوليميرات البروبـيلين ، وصفائح رقيق) أفالم ( ألواح وصفائح وأغشية 
    غير مقواة وال منضدة وليست على حامل وال متحدة بطريقة مماثلة مع مواد أخر

 

  39.20م 

  39204310001من   

 39209990003إلى   

وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد ، غير مقواة وال منضدة ) أفالم ( ألواح وصفائح وأغشية 
 أو  من  بوليميرات كلوريد الفيـنـيل،بطريقة مماثلة مع مواد أخروليست على حامل وال متحدة 

 أســترات بـــولى أليــل أو  أومن بولى كربونات أو راتنجات ألكيديــة أو من بوليميرات األكريليك
 .من لدائن أخر أو من السـيليولوز أو من مشـتـقاتـه الكيميائية أو بولى أســترات أخر

  39211100006من  39.21م

 39219090016إلى 

  .وصفائح رقيقة وأشرطة وقدد أخر، من لدائن) أفالم(ألواح وصفائح وأغشية 

 

  39.23م
  39239000105من  

  39239000912إلى  

  .ألواح للتحميل و شباك  أنبوبية الشكل من لدائن

  39.24م
  39249000011من  

  39249000033إلى  

  .ن لدائنم، أصناف منزلية أخر وأصناف صحية أو للزينة

39.25  
  39251000101من 

  39259080009إلى  

  .أصناف تجهيزات البناء من لدائن، غير مذكورة أو داخلة فى مكان آخر

  39.26م
  39261000017من 

  39261000095إلى  

  .ومدرسية مكتبـية أدوات
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  بيان المنتجات  رقم التعريفة  رقم البند

  . سالل و أدوات مماثلة لتصفية المياه لمجاري البالوعات، من لدائن  39269050004

  84071000013من 

 84073380090إلى  

محركات (محركات اإلحتراق الداخلى، ذات مكابس متناوبة أو دوارة يتم اإلشعال فيها بالشرر 
      .)إنفجارية

  84.07م
  84079010015من  

  84079090095إلى  
  .محركات أخر

84.08 
  84081011017من 

 84089089006إلى 
محركات  ديزل أو نصف (تم اإلشعال فيها بالضغط محركات اإلحتراق الداخلى، ذات مكابس ي

 ).ديزل

أجهزة ومعدات لإلشعال أو إطالق الحركة، كهربائية، لمحركات اإلحتراق الداخلى التى يتم  
مثل مغناطيسيات اإلشعال والمولدات المغناطيسية ووشائع (اإلشعال فيها بالشرر أو بالضغط 

مثل (؛ مولدات ) ات التوهج ومحركات إطالق الحركةاإلشعال وشمعات اإلحتراق أو شمع
 وقاطعات التيار من النوع الذى يستعمل مع هذه المحركات) الدينامو ومولدات التيار المتناوب

  85114000016من 

 85114000094إلى 
 محركات إطالق الحركة ، وإن كانت تعمل كمولدات

 85.11م 

  85115000034من 

 85115000089إلى 
 مولدات أخر

 87.08م  87.05 حتى 87.01أجزاء ولوازم للمركبات الداخلة فى البنود من  

  87084050015من 

 87084099007إلى 
 ، وأجزاؤهاعلب تغيـير السرعة

  90.19م 
  

أجهزة عالج آلى؛ أجهزة تدليك ؛ أجهزة للطب النفسانى؛ أجهزة عالج بـاألوزون أو باألوكـسجين       
نعــاش بـــالتنفس اإلصــطناعى وغيرهــا مــن أجهــزة العـــالج      أو بإستنــشاق المــواد الطبيــة، أجهــزة إ    

  بالتنفس

  ."جاكوزي"بنظام تدليك بالماء   أحواض اإلستحمام واألدواش المجهزة  90191090117 

  
  السنوي لمراقبةالمعلوم الترفيع في 

  أو المزعجةالمؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة وحراسة 
  : 72 الفصل

 18أو المزعجة مثلما وقع تحديدها بالمرسوم عدد المؤسسات الخطرة أو المخلة بالصحة لمراقبة وحراسة السنوي المعلوم تنّقح مبالغ 
  : كما يلي 1962 أوت 21 المؤرخ في 1962لسنة 
  

  المبلغ السنوي             األصناف       
  
   دينار2000       الصنف األول -
   دينار1000       الصنف الثاني -
   دينار300       الصنف الثالث -
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  خفيف العبء الجبائيت
 على أصحاب الدخل الضعيف

 : 73الفصل  
  : هذا نصها22 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات نقطة 38ضاف إلى الفصل ت) 1

لمنصوص عليها بالفصل التخفيضات بعنوان الحالة واألعباء العائلية ا طرح بعد دينار 5000 الدخل السنوي الصافي الذي ال يفوق -22
  .  دون سواها من هذه المجلة25ألشخاص الذين يحققون المداخيل المنصوص عليها بالفصل  من هذه المجلة بالنسبة إلى ا40

  .من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات 40 من الفصل V تلغى أحكام الفقرة )2
  .2014المداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي تطبق أحكام هذا الفصل على  )3

  مواصلة العمل باالمتيازات الجبائية في اطار
 البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي

  : 74 الفصل
 نقطتان 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27من القانون عدد  31تضاف إلى الفصل 

  : نصهما جديدتان فيما يلي
المذكور أعاله من الضريبة إطار البرنامج في ع اريالمشإعفاء القيمة الزائدة المحققة من التفويت في األراضي المخصصة إلنجاز .  4

  .وذلك شريطة التنصيص ضمن عقد التفويت على أن التفويت في األرض قد تم في إطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي
ألداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناءات المواد واألشغال والخدمات من قبل المؤسسات المكلفة بإنجاز المساكن بتوقيف العمل با. 5

االجتماعية في إطار البرنامج المذكور والالزمة قصرا إلنجاز هذه المساكن بناء على شهادة ظرفية تسلم للغرض من مكتب مراقبة األداءات 
  .عليها من قبل المصالح المختصة بوزارة التجهيزالمؤهل على ضوء قائمة مؤشر 

  : 75 الفصل
 على 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27من القانون عدد  31تطبق أحكام الفصل 

  .المشاريع الرامية إلى توفير المساكن االجتماعية في اطار البرنامج الخصوصي للسكن االجتماعي
  م موارد الصندوق العام للتعويضعد

   : 76الفصل 
المتعلق بقانون المالية و 2012 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27 من القانون عدد 63الفصل  من Iأحكام الفقرة ضاف إلى ي -1
  : فيما يلي نصه 5 العدد 2013لسنة 
  :كما يلي النقل بالطرقات  السيارات الخاصة والعربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على-  5
 :حسب التعريفة الواردة بالجدول التالي   السيارات الخاصة -

   بالدينارمبلغ األتاوة  السيارات الخاصة

  : السيارات التي تساوي قوتها -
 4خيول جبائية  
 5خيول جبائية  
 6خيول جبائية  
 7خيول جبائية  
 8خيول جبائية  
 9خيول جبائية  
 10خيول جبائية  
 11 ا جبائيخيال 
 12 ا جبائيخيال 
 13 ا جبائيخيال 
 14 ا جبائيخيال 
 15 ا جبائيخيال 

   وكذلك السيارات من نوع رياضياجبائيخيال  16السيارات التي تعادل أو تفوق قوتها  -

  
20  
40  
70  
100  
120  
140  
160  
180  
500  
550  
650  
750  
850  
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لمعلوم الوحيد التعويضي على النقل من ا %25  مبلغ يساوي :رقاتالعربات الخاضعة للمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالط -
  .المستوجببالطرقات 

 أو المعلوم الوحيد التعويضي على النقل في مادة معلوم الجوالنوحسب نفس الطرق المعمول بها وتستخلص األتاوة في نفس اآلجال 
  . بالطرقات حسب الحالة

 والعربات المعفاة من معلوم الجوالن والمعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات وتستثنى من تطبيق األتاوة السيارات الخاصة
  .وكذلك السيارات الخاصة المهيأة خصيصا إلستعمال المعاقين

 من القانون 42 مكرر من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية وأحكام الفقرة األخيرة من الفصل 109وتطبق على األتاوة أحكام الفصل 
  . كما تم تنقيحه بالنصوص الالحقة1984 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1983 ديسمبر 30 المؤرخ في 1983 لسنة 113د عد

  من مجلة الحقوق واإلجراءات 23الواردة بالفصل " إلى موفى السنة المدنية التي أصبح خاللها األداء مستوجبا " تعوض عبارة -2
فى السنة اإلدارية الرابعة الموالية للسنة المدنية التي أصبح خاللها األداء مستوجبا ما لم يتم إثبات عدم إلى مو"الجبائية بالعبارة التالية 

صلوحية العربة الخاضعة لإلستعمال وذلك بتقديم شهادة مسلمة من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالنقل تثبت عدم صلوحية العربة 
  ".لإلستعمال

 كما تم تنقيحه وإتمامه 1956- 1955 المتعلق بضبط الميزانية العادية للسنة المالية 1955 مارس 31يضاف إلى األمر المؤرخ في -3
  : مكرر في ما يلي نصه20بالنصوص الالحقة فصل 

  : مكرر20فصل 

زيت الثقيل في صورة عدم دفع معلوم الجوالن على العربات السيارة واألداء السنوي على السيارات السياحية ذات المحركات المزودة بال
 يوما بعد اآلجال القانونية المحددة للدفع يتم تثقيل 30والمعلوم اإلضافي السنوي على العربات المستعملة لغاز البترول السائل بإنقضاء 

  .المبالغ المستوجبة لدى قابض المالية المختص الذي يتولى تتبع إستخالصها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

   : 77الفصل 

 المتعلق بقانون 2012 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27 من القانون عدد 63 من الفصل I من الفقرة 4 تنّقح أحكام العدد
  : كما يلي2013المالية لسنة 

 األشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بصرف النظر عن نظامهم الجبائي والذين يفوق دخلهم السنوي الصافي )4
 . من الدخل السنوي الصافي%1 دينار وذلك بنسبة 20.000

ويشمل الدخل السنوي الصافي الخاضع لألتاوة المذكورة المداخيل الخاضعة للضريبة تطرح منها الضريبة على الدخل المستوجبة 
 الخاضعة ألنظمة جبائية وتضاف إليها المداخيل المعفاة والمداخيل الموجودة خارج ميدان تطبيق الضريبة على الدخل وكذلك المداخيل

   .خاصة

  :األتاوة على وال تستوجب هذه 

   المبالغ الراجعة إلى األشخاص غير المقيمين غير المستقرين،-

  . مكرر من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات31 و27 القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفصلين -

 من مجلة الضريبة على 53 و52المنصوص عليه بالفصلين ة، بالنسبة إلى المبالغ الخاضعة للخصم من المورد المذكوروتستوجب األتاوة 
 من المبالغ صافية من الخصم من المورد ، وعن طريق التسوية %1 عن طريق الخصم من المورد بنسبة ،الدخل والضريبة على الشركات

  .عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل

المبالغ بصرف النظر عن سنويا  دنيار 20.000 على كل المكافآت التي يفوق مبلغها الجملي %1ويطبق الخصم من المورد بنسبة 
  .المدفوعة

وال تطرح األتاوة من الضريبة . وتستخلص األتاوة المذكورة في نفس اآلجال وحسب نفس الطرق المحددة لدفع الضريبة على الدخل
 .على الدخل

   :78الفصل 

 2013المتعلق بقانون المالية لسنة و 2012 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27 من القانون عدد 63الفصل أحكام ضاف إلى ي
  : فيما يلي نصها IIIفقرة 
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III - ق األتاوة المنصوص عليها بالعددينوتبقى األتاوة المنصوص عليها  . 2015 و2014 من هذا الفصل بعنوان سنتي 5 و4 تطب
  . 2014 خاضعة للنظام الجاري به العمل قبل غرة جانفي 2013 و2012 من هذا الفصل والمستوجبة بعنوان سنتي 4عدد بال

  إجراءات لمعالجة مديونية قطاع

  الفالحة والصيد البحري

   :79الفصل 

  والتي 2012 ديسمبر 31موفى تتخلى الدولة  عن المبالغ المستحقة أصال وفائضا بعنوان القروض الفالحية المتحصل عليها إلى )1 
سجل بشأنها ديون غير مستخلصة والتي ال يفوق مبلغها من حيث األصل خمس آالف دينار للفالح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول 

  ثمانين  مليـون دينـارعليها والتي أسندت على إعتمادات ميزانية الدولة أو على قــروض خــارجـيـة مـباشـرة لفــائـدة الــدولة وذلك في حـدود 
  ) .  مليون دينار80(

، وفق المقاييس المنصوص  مؤسسات القرض التي لها صفة بنكتتكفل الدولة بتسديد أصل الدين الذي يتم التخلي عنه من قبل) 2
 غير مستخلصة   بشأنها مبالغل وسج2012 ديسمبر 31 من هذا الفصل، والمتعلق بالقروض المتحصل عليها إلى موفى 3عليها بالفقرة 

  .والتي ال يفوق مبلغها من حيث األصل خمس آالف دينار للفالح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها 

ويتم تسديد أصل الدين المتخلى عنه على مدى عشرين سنة  بدون فائض وذلك بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين وزارة المالية 
و بعد تقديم البنوك المعنية )  مليون دينار40(  من كل سنة  وذلك في حدود أربعين مليون دينار  ديسمبر31ومؤسسة القرض المعنية في 

  .لقائمة اسمية في الفالحين والصيادين البحريين المنتفعين بالتخلي والمبالغ المتخلى عنها لكل فالح أو صياد بحري 

فات المنتفعين حالة بحالة من قبل لجان جهوية متعددة األطراف بعد  يتم التخلي عن الديون المشار إليها أعاله على ضوء دراسة مل)3
تقديمهم لمطالب في الغرض وحسب مقاييس محددة منها خاصة مواصلة تعاطيهم للنشاط الفالحي أو الصيد البحري  و عدم قدرتهم على 

  .تسديد الدين موضوع التخلي 

  . بمقتضى منشور مشترك بين وزيري المالية والفالحة وتضبط تركيبة اللجان الجهوية المشار إليها وطرق عملها

تطرح مؤسسات القرض التي لها صفة بنك  من أساس الضريبة على الشركات مجمل الفوائض التعاقدية الموظفة على القروض ) 4
غها من حيث األصل  بشأنها مبالغ غير مستخلصة  والتي ال يفوق مبلل  وسج2012 ديسمبر 31الفالحية ، المتحصل عليها إلى موفى 

  .خمس آالف دينار للفالح أو البحار الواحد في تاريخ الحصول عليها ، والتي تضمنتها إيراداتها وتم التخلى عنها 

  .ويتم الطرح على مدة أقصاها ثالث سنوات بداية من سنة التخلي 

ضريبة على الشركات بقائمة مفصلة في الديون ولالنتفاع بهذا الطرح يتعين على مؤسسة القرض المعنية إرفاق التصريح السنوي بال
  . المتخلى عنها تبين خاصة مبلغ الفوائض المتخلى عنها والسنة المالية التي تم بعنوانها توظيف الضريبة عليها وهوية المنتفع بالتخلي

 31لمتحصل عليها إلى موفى تشطب مؤسسات القرض التي لها صفة بنك من حساباتها جملة الفوائض المتعلقة بالقروض الفالحية ا) 5
 والتي ال يفوق مبلغها من حيث األصل خمس آالف دينار في تاريخ الحصول عليها والتي يتم التخلي عنها خالل سنتي 2012ديسمبر 

   .2015 و2014

  .وال يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع  أو التخفيض في الربح الخاضع للضريبة على الشركات لسنة الشطب 

   : 80لفصل ا

 16 مؤرخ في 2012 لسنة 1 من القانون عدد62 و61يتم تمديد  العمل لفائدة مؤسسات القرض التي لها صفة بنك بأحكام الفصلين  
   . 2015 ديسمبر 31  إلى غاية 2012 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012ماي 

  إعفاء االقتناءات في إطار عقود بيع مرابحة

 لية الصكوك اإلسالمية من الخصم من الموردوفي إطار آ

    :81الفصل 

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 52الفصل  من Iمن الفقرة " و"الفقرة الفرعية ضاف إلى ت )1
  :الشركات األحكام التالية 

 االقتناءات في إطار عقود بيع مرابحة وذلك إذا كان مقابل المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات القرضعلى الخصم من المورد يطبق وال 
بعنوان االقتناءات التي تتم في إطار آلية الصكوك و ،المستفيد من العقود المذكورة أشخاصا غير ملزمين بالقيام بالخصم من المورد

  .المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها
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 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص 52الفصل  من I من الفقرة "ز"تضاف إلى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة  )2
 :مطة خامسة هذا نصهاالطبيعيين والضريبة على الشركات 

مقابل االقتناءات في إطار عقود بيع مرابحة وذلك إذا كان المستفيد من العقود المذكورة أشخاصا غير  مؤسسات القرضمن قبل  -
  .عنوان االقتناءات التي تتم في إطار آلية الصكوك المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بهابو ،ملزمين بالقيام بالخصم من المورد

وال يمكن أن .  من هذا الفصل على عقود بيع المرابحة المبرمة قبل دخول أحكام هذا القانون حيز التطبيق1تطبق أحكام الفقرة  )3
 . تؤدي هذه األحكام إلى إرجاع مبالغ سبق استخالصها

  جبات الجبائية لألشخاص الطبيعيين الخاضعينتوضيح الوا

  للنظام الحقيقي المبسط

    :82الفصل 

حسب النظام "بعد عبارة " بما في ذلك األشخاص الماسكين لمحاسبة مبسطة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات " تضاف عبارة )1
مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على  من 59 من الفصل IIالواردة بالفقرة الفرعية األولى من الفقرة " الحقيقي
  .الشركات

 من مجلة الضريبة على دخل 59 من الفصل IIالواردة بالفقرة الثانية من الفقرة "  مكررIII وIIIبالفقرتين "  تعوض عبارة )2
  ". IIIبالفقرة "األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة 

  .    من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات59 من الفصل IIفرعية الثالثة من الفقرة  تلغى الفقرة ال)3

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 12 من الفصل 4تلغى أحكام الفقرة الفرعية األخيرة من الفقرة  )4
 .   الشركات

  لى القيمة المضافة بالنسبة إلىضبط قاعدة إحتساب األداء ع

  فوائض الكهرباء وأسعار نقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة

   :83 الفصل

  :  هذا نصـّه 15 من مجلة األداء على القيمة المضافة عدد 6 من الفصل Iيضاف إلى الفقرة 

حتسب األداء على القيمة المضافة على أساس الفارق بين سعر بالنسبة إلى فوائض الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة، ي"
الطاقة الكهربائية المسلـّمة من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز وسعر الطاقة التي تتسلـّمها من الحرفاء وذلك بإعتماد التعريفات 

  ".واألسعار المطبقة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل

  ماج المصنوعات من المعادن النفيسة غير الحاملةمواصلة العمل بإجراء إد

  ألثر الطوابع القانونية في الدورة اإلقتصادية

   :84الفصل 

 المتعّلق بقانون 2012 ديسمبر 29 المؤرخ في 2012 لسنة 27 من القانون عدد 71يتواصل العمل باألحكام الواردة بالفصل   
  .2014 ديسمبر 31، إلى غاية 2013المالية لسنة 

  ءمة أحكام مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائيمال

  مع أحكام التشريع المتعّلق بالصفقات العمومية

  : 85الفصل  

 من مجلة معاليم التسجيل والطابع 57من الفصل  1من الفقرة  أحكام  الفقرة الفرعية الثانية الواردة ضمن " االدارية"عوض لفظة ت
  "العمومية" بلفظة الجبائي

  وة مقابل إسداء خدمة تسليم كشفوظيف أتات

 مستخرج من المنظومة اإلعالمية في العقود المسجلة

  : 86الفصل 

 :  العبارة التالية من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 92 من الفصل Iالفقرة الثانية من الفرعية  الفقرة تضاف إلى )1
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  " العقود المسجلةاإلعالمية فيأو بكشف من المنظومة " 

 عبارة التسجيل والطابع الجبائيمعاليم  من مجلة 92الفصل   منIIالفقرة بالواردة  " والنسخ من عقود مسجلة"اف بعد عبارة تض )2
 ."والكشوفات في العقود المسجلة"

 من مجلة الحقوق واإلجراءات 15الفصل بالفقرة الرابعة من الواردة "  الدفتر المخصص إلجراء التسجيل "تضاف بعد عبارة  )3
 . " أو استخراج كشف من المنظومة اإلعالمية في العقود المسجلة"عبارة جبائية ال

 "عبارة  من مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية 15الفصل بالفقرة الرابعة من الواردة  "  والمضامين"تضاف بعد عبارة  )4
   "والكشوفات

   لمعايير الحسابات العموميةإحداث مجلس وطني

  اسبي للدولة و الجماعات المحلية مراجعة الّنظام المحو

  و المؤسسات العمومية الخاضعة لمجّلة المحاسبة العمومية

   : 87الفصل 

  : يليوتعوض بما من مجّلة المحاسبة العمومية 68 أحكام الفصل تلغى) 1

جماعات المحلية أو ترسم جميع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون لفائدة الدولة أو ال ـ 68 الفصل     
المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية، بحسابات يضبط قواعدها العامة وزير المالية أو من فوض له وزير 

  .المالية في ذلك

  . الهياكل المذكورة مستمدة من المعايير الدوليةتعتمدهاوتكون معايير الحسابات العمومية التي 

 68 بالفصل المنصوص عليه معايير الحسابات العمومية، بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية وتتم المصادقة على
  .مكرر من هذه المجلة، بقرار من وزير المالية

  : نصه فيما يلي مكرر68يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل ) 2

  : مكرر 68الفصل 

ات العمومية يكّلف بإبداء الرأي المسبق في المعايير المحاسبية الخاصة بالدولة والجماعات المحلية يحدث مجلس وطني لمعايير الحساب
 .والمؤسسات العمومية الخاضعة لمجّلة المحاسبة العمومية

  . يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك، رئاسة هذا المجلس
  .أمرطرق تسييره بمقتضى ير الحسابات العمومية ووتضبط تركيبة المجلس الوطني لمعاي

جميع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية يتواصل ترسيم  )3
تم خاللها إصدار قرار وزير المالية  طبقا للقواعد المحاسبية الجاري بها العمل إلى موفى السنة التي يالخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية

 . من مجلة المحاسبة العمومية68 بالفصل المنصوص عليهاالمتعلق بالمصادقة على معايير الحسابات العمومية 

  الجبائية والديوانيةتبسيط اإلجراءات اإلدارية 

   : 88الفصل 

لة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على  من مج58 من الفصل I تنّقح أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة )1
  :الشركات كما يلي 

ويتم إرجاع بطاقة التعريف الجبائي في نفس اآلجال إلى المصالح الجبائية المختصة التي ترجع لها بالنظر المؤسسة المعنية مقابل وصل 
  .تسليم 

" أ"لواردة بالفقرة الفرعية الثانية من المطة الثانية من الفقرة الفرعية ا" بشهادة تسّلمها مصالح األداءات المختصة"  تعوض عبارة )2
  "ببطاقة التعريف الجبائي " من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة 52 من الفصل Iمن الفقرة 

  .اص الطبيعيين والضريبة على الشركات عاشرا من مجلة الضريبة على دخل األشخ49 من الفصل IIIتلغى الفقرة  )3

 من الفصل IVالواردة بالفقرة الفرعية األولى من الفقرة "  من هذا الفصل IIIفي اآلجال المنصوص عليها بالفقرة "تعوض عبارة ) 4
شهر الثالث من تاريخ في أجل أقصاه نهاية ال" عاشرا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة 49

  ".انعقاد آخر جلسة عامة خارقة للعادة أقرت عملية االندماج أو عملية االنقسام
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 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 49 مكرر من الفصل IIالوارد بالفقرة " III" يعوض رقم )5
  ".IV"الشركات برقم 

  : 89الفصل 

 عبارة تجار بعد من مجلة األداء على القيمة المضافة 18 من الفصل IIالفقرة الفرعية الخامسة من الفقرة م أحكايضاف إلى  )1
  : التفصيل

  ". الذين ال يمسكون محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات" 

   . من مجلة األداء على القيمة المضافة11 من الفصل IIالثالثة من الفقرة ة الفقرأحكام تحذف  )2

  . من مجلة األداء على القيمة المضافة9 من الفصل IV من الفقرة 5 الثانية من الفقرة عددأحكام الفقرة تحذف ) 3

 : 90الفصل  

  ". واحدشهر" من مجلة الديوانة بعبارة 17الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل " ستة أشهر"تعوض عبارة 

  إلغاء معلوم الطابع الجبائي المستوجب

 شهادات الفحص الفني الثالثيةبعنوان 

  :  91الفصل 

 . من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي117 الفصل  منII ثالثا من الفقرة 4 تلغى أحكام العدد 

  إجراءات لتحسين إستخالص األداء 

  بالنسبة إلى غير المقيمين غير المستقرين بتونس

  :  92الفصل 

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 52 من الفصل II  من الفقرة1يضاف إلى الفقرة الفرعية  )1
 :الشركات ما يلي

وبالنسبة إلى عمليات التفويت أو إعادة اإلحالة التي تتم بين أشخاص غير مقيمين، يتعين على الشركات الصادرة عنها السندات موضوع 
منصوص عليها بالتشريع المتعلق بها مطالبة المقتني الجديد للسندات أو للحصص أو التفويت أو إعادة اإلحالة وعلى متصرفي الصناديق ال

للحقوق المتعلقة بها باإلدالء بشهادة مسلمة من قبل مصالح األداءات المختصة تثبت دفع المفوت للضريبة المستوجبة بعنوان القيمة الزائدة 
و في الحقوق المتعلقة بها أو من إعادة إحالتها، أو عدم إستحقاقها وذلك قبل المتأتية من التفويت في السندات أو في الحصص المذكورة أ

  .تمكينه من حصته في األرباح أو المداخيل الموزعة

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين 52 من الفصل II من الفقرة 1تضاف بعد الفقرة الفرعية الثانية من الفقرة  )2
 :ام التاليةوالضريبة على الشركات األحك

ويستوجب تسجيل عقود نقل ملكية العقارات والحقوق موضوع عملية تفويت بين غير مقيمين اإلدالء بشهادة مسلمة من قبل مصالح 
  .األداءات المختصة تثبت دفع المفوت للضريبة المستوجبة على القيمة الزائدة المحققة

   إحداث صندوق الكرامة ورد اإلعتبار لضحايا اإلستبداد

  :  93لفصل ا

يتولى المساهمة في التعويض لضحايا " صندوق الكرامة ورد اإلعتبار لضحايا اإلستبداد "أحدث حساب خاص يطلق عليه إسم 
  .اإلستبداد في إطار العدالة اإلنتقالية

  .تضبط طرق تنظيم الصندوق وتسييره وتمويله بأمر

  الترفيع في الطرح بعنوان األبناء المعاقين والطلبة

    : 94 الفصل

 من مجلة الضريبة على دخل األشخاص الطبيعيين والضريبة على 40 من الفصل IIIيرفع المبلغ الوارد بالمطة األولى من الفقرة  -1
 . دينار 1000الشركات إلى 
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يبة على  من مجلة الضريبة على دخل  األشخاص الطبيعيين والضر40 من الفصل IIIيرفع المبلغ الوارد بالمطة الثانية  من الفقرة  -2
 . دينار 1200الشركات إلى 

  ضبط تاريخ تطبيق

  2014قانون المالية لسنة 

   :95 الفصل

    .2014تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي مع مراعاة األحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، 

  .ين الدولةينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوان

  .2013 ديسمبر 30تونس في 

  الجمهوريةرئيس 

  محمد المنصف المرزوقي


